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Úvodník
Téměř deset let po vypuknutí hospodářské a finanční krize se EU navzdory pozitivním signálům z několika členských států stále potýká s vysokou
nezaměstnaností. I přes nedávná zlepšení bylo v roce 2016 bez práce 8,6 % aktivního obyvatelstva, což je téměř 21 milionů lidí.

Prioritně je potřeba řešit několik forem nezaměstnanosti. Téměř 50 % nezaměstnaných tvoří dlouhodobě nezaměstnaní, kteří tak ztrácejí
dovednosti a vazbu na trh práce a jsou více ohroženi sociálním vyloučením. Dalším akutním problémem je nezaměstnanost mladých lidí, která v
roce 2016 dosahovala 19 %. V pracovní síle jsou nedostatečně zastoupeny ženy, především matky a další ženy s pečovatelskými povinnostmi.

Mezi lety 2008 a 2016 vzrostl v EU počet lidí ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením ze 116 milionů na téměř 118 milionů. Jednou z
hlavních příčin tohoto nárůstu je právě nezaměstnanost, jelikož práce lidem obvykle umožňuje plně se zapojit do společnosti, vytvářet sociální
sítě a naplnit svůj potenciál. Společně s tím je potřeba zohlednit i naše úsilí o řízení situace v oblasti migrace.

Technologický rozvoj, demografická změna, globalizace a nové vzorce výroby by pro nás měly představovat příležitosti, ale zatím spíše stimulují
sociální dumping, vykořisťování pracovní síly a vzestup ideologií, jež odmítají solidaritu, a oslabují úspěchy, jichž dosáhl evropský sociální model.
Zanikají dobrá stabilní pracovní místa na plný úvazek a nahrazují je různé formy nestandardní práce, nejistých zaměstnání či tak špatně placené
práce, která lidem ani neumožňuje vymanit se z chudoby. Chudoba pracujících se v Evropě bohužel stala fenoménem, který nelze přehlížet.

Za této situace udělil Evropský hospodářský a sociální výbor Cenu pro občanskou společnost na rok 2017 projektům, které podporují kvalitní pracovní místa a podnikání. Tyto projekty se zaměřují na mladé lidi,
migranty a další osoby, pro něž těžké vstoupit na trh práce.

Bylo pro mne velkým potěšením a poctou, že jsem mohl vítězům tuto cenu předat. Chtěl bych využít této příležitosti k tomu, abych jim poblahopřál, ale také abych vzdal zasloužený hold všem jednotlivcům a
organizacím občanské společnosti, kteří svou usilovnou prací a angažovaností pro zkvalitnění života lidí jdou nám všem příkladem. Cenu letos sice získalo pouze pět výherců, při pohledu na všechny vynikající
návrhy, které jsme obdrželi, však lze konstatovat, že angažovanost občanské společnosti je pro evropskou společnost skutečnou výhrou.

předseda EHSV Georges Dassis

Nové publikace
Brožura o Ceně pro občanskou společnost
EHSV vydal brožuru, v níž je popsáno pět vítězných projektů a kde jsou uvedeny obecné informace o Ceně pro občanskou společnost.
Brožuru lze stáhnout na adrese http://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-06-17-355-en-n.pdf (není k dispozici v češtině).

Novinky z EHSV
Německý projekt „Discovering hands“ obsadil první místo v soutěži o Cenu EHSV pro občanskou společnost 2017
Dále byly oceněny iniciativy z Řecka, Belgie, Itálie a Španělska

Německý projekt Discovering hands, v jehož rámci jsou zaškolovány nevidomé a zrakově postižené ženy s cílem využít jejich vyvinutějších hmatových schopností k vylepšení systému vča

Těchto pět vítězných projektů je názorným příkladem toho, co nevládní organizace v celé Evropě činí pro to, aby některým z nejvíce ohrožených a znevýhodněných skupin obyvatelstva pom

„Je pro mne velkým potěšením a poctou, že mohu vítězům předat tuto cenu. Chtěl bych využít této příležitosti k tomu, abych jim poblahopřál, ale také abych vzdal zasloužený hold všem jed

Iniciativa REvive Greece pomáhá uprchlíkům, žadatelům o azyl a migrantům začlenit se do společnosti přijímajících zemí tím, že je učí programovat a zprostředkovává jim kontakty s mlad
Instituto de Robótica para la Dependencia (IRD) je vytvořit pracovní místa pro zdravotně postižené osoby v prádelně, která byla technicky upravena a přizpůsobena jejich potřebám.

Těchto pět vítězů bylo vybráno mezi více než 100 projekty. Z vysokého počtu přihlášek do soutěže o Cenu pro občanskou společnost 2017 je patrné, že nezaměstnanost zůstává pro Evropu

Cena EHSV pro občanskou společnost – fakta a čísla

Cena pro občanskou společnost, jež byla poprvé udělována v roce 2006, oceňuje „vynikající úroveň iniciativ občanské společnosti“. Každý rok se věnuje jinému aspektu činnosti EHSV a je otevřená všem organizacím občanské spole

Cena pro občanskou společnost za rok 2017, který byl 9. ročníkem tohoto ocenění, byla udělena inovativním projektům, které podporují kvalitní pracovní místa a podnikatelskou činnost, bojují proti pracovnímu vyloučení a odstraňu

V roce 2017 EHSV obdržel 111 přihlášek z 25 členských států. Pět vítězů bylo zvoleno desetičlennou porotou složenou z předsedy a dvou místopředsedů EHSV, předsedů skupin Zaměstnava

Během předešlých ročníků bylo ocenění uděleno iniciativám zaměřeným na zlepšování života uprchlíků a migrantů, boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, podporu romských společenstv
Podrobnější informace o Ceně pro občanskou společnost za rok 2017 naleznete zde. Video věnované vítězným projektům můžete shlédnout zde. (sg/ac)

Cena EHSV pomůže otevřít mnohé dveře, říkají představitelé projektu Discovering Hands, jenž získal první cenu

Výkonný ředitel Frank Hoffmann říká, že finanční prostředky z ocenění budou použity na vyškolení nových instruktorek, jelikož se chystá rozšíření společnosti do zahra
EHSV info: Můžete nám prosím říci, co toto ocenění pro Vás a pro Vaši organizaci znamená?

zachraňuje životy, a otevírá zcela novou oblast pro práci zrakově postižených lidí.
Další výzvou pro Discovering Hands bude přenést náš dobře propracovaný model do jiných evropských zemí – Cena EHSV pomůže otevřít mnohé dveře.
Co byste poradili jiným organizacím, aby byly jejich aktivity a programy úspěšné?
Sociální podnik by měl vždy hovořit jasně o svých obchodních cílech a striktně je plnit. Veškeré jeho úsilí pak bude korunováno úspěchem.
Jakým způsobem hodláte tyto finanční prostředky využít k poskytování další pomoci v rámci společenství?

Prostředky z Ceny pro občanskou společnost využijeme na podporu rozvoje nových oblastí činnosti pro naše nevidomé spolupracovnice, které vyšetřují pohmatem, např. jejich vyškolení na instruktorky samovyšetření prsu pohmate

Nyní máme dostatečně důvěryhodné postavení, abychom získali podporu soukromého sektoru a spustili řetězovou reakci, říká iniciativa REv

Spojení dobročinnosti a služby, jež uspokojuje potřeby společností v oblasti IKT a poptávku trhu, pokud jde o dovednosti IT, přispěje k tomu, aby iniciativa REvive Gree
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REvive Greece: Obdržet tuto cenu je jednak velká čest a jednak uznání skutečnosti, že naše práce má bezprostřední dopad na lidi, kteří ke vstupu na trh práce potřebují zvláštní podporu.

Jsme pevně přesvědčeni o tom, že se jakákoli organizace, jež usiluje o sociální dopad, musí snažit identifikovat řešení, které bude ku prospěchu všech zúčastněných stran. Základním prvkem solidarity v jakékoli společnosti je sice d
Jakým způsobem hodláte tyto finanční prostředky využít k poskytování další pomoci v rámci společenství?

Naším cílem nyní je rozšířit naše aktivity a zvýšit počet studentů, což není jednoduchý úkol. Potřebujeme fyzicky více prostoru pro školu a další vybavení. A ze všeho nejvíce potřebujeme ty správné lidi, kteří by nám pomohli zavést

DUO for a JOB: Je nejvyšší čas jednat tak, aby každý mohl prostřednictvím práce nalézt své spravedlivé místo ve společnosti

V evropských městech stále existuje propastný rozdíl mezi lidmi z rodin migrantů a místními obyvateli, pokud jde o přístup na trh práce, tvrdí Emmanuelle Ghislain, koo
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DUO for a JOB : Evropská města jsou čím dál více rozmanitá, globální a multikulturní. Ale doposud mají problém s využíváním potenciálu lidí z rodin migrantů. Co se týče přístupu na trh práce, existuje stále ohromný rozdíl mezi těm
Je nejvyšší čas zaměřit naše úsilí na zajištění toho, aby každý mohl nalézt své spravedlivé místo ve společnosti, a to konkrétně prostřednictvím práce, a utvářet tak pozitivní budoucnost.

To, že jsme dostali cenu EHSV, potvrzuje, že naše snažení je v souladu s celosvětovým posunem k rovnějším příležitostem. Je pro nás jak čest, tak fantastická příležitost setkávat se a diskutovat s dalšími iniciativami a společně bud
Co byste poradili jiným organizacím, aby byly jejich aktivity a programy úspěšné?
Domníváme se, že mezikulturní a mezigenerační mentorování je velmi mocným nástrojem na podporu profesní integrace a k upevnění sociální soudržnosti.

Máme za to, že v zájmu zefektivnění se na něj musíme zaměřit jakožto na ústřední činnost a vypracovat strukturovaný přístup se silným podpůrným rámcem (školení, příručka, dozor atd.). Dále pak je třeba vstupovat do partnerstv
K faktorům, které jsou významné pro úspěch projektu tohoto druhu, patří také profesionalita spojená se soucitem v kombinaci s vysokými standardy přijetí a s pozorností věnovanou vztahům mezi mentorovanými a mentory.
Jakým způsobem hodláte konkrétně tyto finanční prostředky využít k poskytování další pomoci v rámci společenství?

Konkrétně tato finanční odměna, kterou dnes obdržíme, bude přímo investována do optimalizace našeho programu, a to co se týče kvality i počtu příjemců, hlavně tak, že otevřeme pobočky v dalších evropských městech, jako je tř

Cena pro občanskou společnost bude naším odrazovým můstkem do Evropy, tvrdí Progetto Quid

Podnik sociální ekonomiky sídlící ve Veroně hodlá využít cenu pro občanskou společnost k zakoupení dokonalejších strojů, k náboru více znevýhodněných osob, k rozvíjení složitějších dovedností a k expan

EHSV info: Můžete nám prosím sdělit, co toto ocenění pro Vás a pro Vaši organizaci znamená?

Získání této ceny je pro Quid vyznamenání. Dává nám možnost získat větší důvěru a zviditelnit se. To pro nás znamená mnoho, protože v blízké budoucnosti plánujeme navázat kontakty po celé Evropě, a to i s mezinárodními instit

EHSV info: Co byste poradili jiným organizacím, aby byly jejich obdobné aktivity a programy úspěšné?

Jak hodláte využít finanční odměnu k tomu, abyste mohli nadále pomáhat společnosti?

Finanční prostředky, které jsme obdrželi díky Ceně EHSV pro občanskou společnost, použijeme na rozšíření naší výrobní struktury. Chceme si za ně opatřit nástroje, které našemu podniku umožní zaměstnat více lidí. Prostřednictvím

Laundry ID: Inovace musí vycházet ze skutečných potřeb osob závislých na pomoci

Španělský Institut robotiky pro osoby závislé na pomoci (IRD), který spustil projekt Laundry ID, doufá, že tato cena přispěje k tomu, aby osoby s postižením a jejich peč
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občanskou společnost je především velká čest. Díky této ceně jsme získali prestiž, uznání a důvěryhodnost, které každá nová organizace, jako je ta naše, potřebuje, aby zajistila svou další činnost. Tato cena upevňuje naše působen
Co byste poradili jiným organizacím, aby byly jejich aktivity a programy úspěšné?

Inovace musí vycházet ze skutečných potřeb osob závislých na pomoci, jejich rodin, profesionálních pečovatelů a jejich organizací. V Institutu robotiky pro osoby závislé na pomoci chceme podpořit inovace, aby tyto subjekty mohly
Jak využijete tyto konkrétní finanční prostředky, abyste dále pomáhali těmto lidem?
Pracujeme na mnoha zajímavých projektech, k jejichž dokončení potřebujeme další finanční prostředky. Mezi tyto projekty patří:
„AutonoMe“ – rozpoznávání emocí u osob s mentálním postižením,
„NeverAlone“ – platforma pro péči a služby na dálku umožňující koordinaci poskytovatelů služeb,
„DeliveryBot“ – sada levných přepravních robotů pro malá zařízení.

EHSV info vychází devětkrát ročně u příležitosti plenárních
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