
O PROJEKTU

Pro děti a mladé lidi, kteří zažili život v náhradní péči, 
odděleni od biologické rodiny, je proces dospívání 
extrémně náročný, protože často zůstávají bez formální 
podpory a funkční sociální sítě. Čelí také mnoha dalším 
výzvám, které samostatný život přináší.

MLÁDEŽ V POHYBU je projekt Erasmus+ zaměřený na 
posílení účasti osob, které opouštějí péči, na demokratic-
kém životě v Evropě, a to prostřednictvím jejich zplno-
mocnění jako aktivních občanů, zejména pokud jde o to, 
jak se spojit se zúčastněnými stranami v oblasti náhradní 
péče, vyjádřit své názory a být slyšeni zainteresovanými 
stranami. Cíle bude dosaženo prostřednictvím dvou vý-
sledků projektu:

1. osnovy workshopů zaměřených na podporu účasti 
mladých lidí z náhradní péče v demokratických pro-
cesech společnosti;

2. audiovizuální podpora pro zvýšení povědomí ve-
řejnosti o důležitosti účasti mladých lidí z náhrad-
ní péče v demokratických procesech. Mladí lidé z 
náhradní péče se zapojí do výroby audiovizuálního 
díla, který pracovníkům s mládeží a politikům posí-
lá vzkazy o potřebách mladých lidí z náhradní péče 
a jejich postavení v demokratických procesech ve 
společnosti.

CÍL A AKTIVITY TOHOTO PROJEKTU jsou zaměřeny 
na:

 • posílení kompetencí lidí pracujících s mládeží z 
náhradní péče,

 • povzbudit mládež k aktivní účasti ve společnosti,
 • překonat omezení a
 • poskytnout mladým lidem příležitost vyjádřit svůj 

názor.

1. MEZINÁRODNÍ PROJEKTOVÉ SETKÁNÍ

První nadnárodní setkání se konalo online, pořádané ko-
ordinátorem Siriusem ve dnech 6. – 7. prosince 2021. 
Všichni zástupci partnerů představili své organizace, je-
jich rozsah vlivu a implementace, organizačního zázemí, 
předchozích zkušeností a vyjádřili plnou podporu projek-
tu. Během setkání představil koordinátor projektu Sirius 
hlavní myšlenku projektu a vysvětlil, proč má pro cílovou 
skupinu důležitou roli. Koordinátor rovněž představil 
záměry a plánované výstupy projektů a jejich příslušné 
aktivity. Byla připravena podrobná prezentace se všemi 
kroky, které je potřeba udělat, aby byl zaručen výsledek 
každého projektu. Vedení byl také vyhrazen čas na vy-
pracování plánu rožšíření projektu mezi lidmi a sezna-
mu zúčastněných stran, což vysvětlil rumunský partner 
DGASPC HR. Italský partner Co&So představil Příručku 
managementu kvality, hodnocení pokroku, kvality a úspě-
chů projektu. APDES informovala účastníky o vývoji os-
nov workshopů zaměřených na podporu účasti mladých 
lidí z náhradní péče v demokratických procesech. To je 
nezbytné pro výzkum zapojení mládeže a osvědčených 
postupů EU. FAMO představilo některé možnosti filmové 
tvorby, různé styly pro film, který ukáže různé příběhy 
mladých lidí z alternativní péče – dokumentární, hraný, 
animovaný. Tento film bude zobrazovat různé výzvy, kte-
rým čelí mladí lidé z náhradní péče, když se stěhují. Part-
neři se shodli, že akce Learning/Training/Teaching, která 
se bude konat v příštím roce, je skvělou příležitostí, kde 
budou mít mladí lidé z partnerských zemí šanci zapojit 
se do učení advokacie prostřednictvím natáčení a střihu. 
Díky této aktivitě chce partnerství ukázat tvůrcům politik 
v Evropě jejich problémy při odchodu z péče.

Podpora Evropské komise pro produkci této publikace 
nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze 
názory autorů, a Komise nenese odpovědnost za jaké-
koli použití informací v ní obsažených.

Pro více informací o projektu navštivte naši webovou 
stránku http://youthmoving.eu nebo naši facebookovou 
stránku „Youth Moving”. 

Seznamte se s partnery

Sirius -  Chorvatsko 
http://centar-sirius.hr - coordinator

APDES – Portugalsko 
http://apdes.pt

FAMO – Česká republika 
https://www.filmovka.cz 

DGASPC Harghita -  Rumunsko 
http://www.dgaspchr.ro/

Co&So – Itálie 
http://www.coeso.org

Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece – Chorvatsko 
http://www.udomiteljizadjecu.hr/


