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RAKOUSKO

OBČANSKÁ ODVAHA – INICIATIVA PROTI DEPORTACI 
ŠKOLNÍCH DÍVEK 

Příběh dvou žákyň, které vyrostly ve Vídni a v lednu 2021 byly uprostřed noci deportovány, vyvolal veřejné 
pozdvižení. 

Oba případy se však do povědomí veřejnosti nedostaly jen tak, nýbrž o nich informovali dva zapálení 
studenti, kteří nechtěli nečinně přihlížet, zatímco jejich spolužačky byly vyhoštěny.

Svým odhodláním, svou kuráží, neústupností a občanskou odvahou poskytli informace tisícům lidí a 
mobilizovali je.

Z toho důvodu chtějí poslanci EP za Sociálně demokratickou stranu Rakouska jako kandidáty na Cenu 
evropského občana navrhnout mluvčí dvou škol Thea Haase (Gymnázium Stubenbastei, Vídeň) a Tierru 
Rigbyovou (Vyšší institut odborné přípravy ve Vídni).

Navrhujeme je jako zástupce mnoha studentů, kteří vyšli do ulic protestovat proti tíživé situaci svých 
spolužaček, pořádali protestní akce v sedě, organizovali petice a zvyšovali informovanost.

Ne každý má takovou odvahu a sebedůvěru, aby projevil tolik občanské statečnosti. Tito dva studenti to 
však dokázali a protože se ve svém životě řídí hodnotami solidarity a přátelství, stali se vzorem pro ostatní.

Postavili se za to, v co věří, čímž přiměli veřejnost a politiky k diskusi a upozornili na to, že při vyřizování 
žádostí o azyl je třeba zohledňovat míru integrace žadatele a zejména nejlepší zájem dítěte.
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BELGIE

MY TALENTS FOR DIVERSITY 
(MŮJ TALENT PRO ROZMANITOST)

https://www.inclusion-europe.eu/my-talents-for-diversity 
https://twitter.com/josipafriscic
YouTube: playlist?list=PLs0Ece-TWoSITHZq71qug2lE5VasZ-MIy 

Cílem projektu je podporovat začleňování osob s mentálním postižením na otevřeném trhu práce 
prostřednictvím řízení rozmanitosti. V tomto případě podniky sdílely své názory, zkušenosti a poznatky 
plynoucí ze zaměstnávání těchto osob. 

Projekt řídí Inclusion Europe, Plena Inclusión (Španělsko), EVPIT (Estonsko) a Antwerp Management School 
(Belgie), které vypracovaly videoprezentace na podporu řízení rozmanitosti mezi soukromými i veřejnými 
zaměstnavateli.

Organizovaly dva typy online akcí:

1. Předávání znalostí o řízení rozmanitosti a nediskriminaci v EU s důrazem na příklady zaměstnávání 
podporujícího začlenění.

2. Odborná příprava v oblasti budování kapacit zaměřená na řízení rozmanitosti a nediskriminace s 
důrazem na politiky, právní předpisy a nástroje na úrovni EU, jež lze využívat k podpoře zaměstnávání 
osob s mentálním postižením, jakož i na existující překážky.

Celkově:

• bylo přímo osloveno 7 zemí,
• bylo vytvořeno 15 videoprezentací,
• výstupy jsou dostupné v 10 jazycích,
• bylo uveřejněno 37 článků,
• prostřednictvím akcí, setkání a konferencí bylo osloveno 1 747 osob,
• bylo dosaženo 3 660 zhlédnutí na YouTube 
• a 276 321 zobrazení na sociálních sítích. 
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KOORDINAČNÍ CENTRUM PROMOTE UKRAINE

V přímé reakci na úplnou invazi na Ukrajinu, kterou Rusko zahájilo dne 24. února 2022, zřídila nevládní 
organizace Promote Ukraine koordinační centrum („projekt“) v belgickém Bruselu. 

Základní tým koordinačního centra tvoří patnáct dobrovolníků, kteří s ohledem na potřeby vyjádřené 
občany Ukrajiny hledají odpovídající možnosti pomoci nabízené evropskými subjekty občanské společnosti. 

Centrum řídí řadu programů zaměřených na shromažďování finančních prostředků, humanitární pomoc 
a podporu uprchlíků, které mají posílit odolnost Ukrajiny, a podpořit tak její spolupráci s EU a usnadnit její 
integraci do EU.

Ústředním prvkem projektu je koordinační tým, který na skutečné potřeby na Ukrajině reaguje konkrétní 
humanitární a nesmrtící vojenskou pomocí a opatřeními na podporu uprchlíků.

Získávání finančních prostředků se věnuje tým určený pro tyto účely, který také navazuje partnerství s dárci 
a sponzory a zajišťuje příležitosti k poskytování darů.

Logistickou a administrativní podporu pak zajišťuje podpůrný tým, a to v zájmu úspěšného doručení 
humanitární pomoci, nesmrtícího obranného vybavení a zdravotnického materiálu na Ukrajinu. 

Od 23. března 2022 poskytlo centrum podporu v hodnotě 50 285 EUR.

Tým na podporu uprchlíků navíc řídí mnoho projektů, které mají pomoci osobám vysídleným v důsledku 
války. 

Podařilo se mu také zřídit kulturní centrum, v němž jsou ukrajinským uprchlíkům poskytovány jazykové 
kurzy a psychologická podpora.
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CHORVATSKO

FOND 5.5

https://solidarna.hr/
https://www.facebook.com/ivan.blazevic.7509/
https://www.facebook.com/solidarna
https://twitter.com/solidarnahr
https://www.instagram.com/solidarna.foundation/?hl=en
https://www.linkedin.com/in/ivan-blazevic-6b671076/

Nadace SOLIDARNA obnovila Fond 5.5 pouhé čtyři hodiny poté, co dne 29. prosince 2020 zasáhlo Sisacko-
moslavinskou župu zemětřesení a ihned zahájila podporu v krizové situaci a přípravu dlouhodobých projektů. 

Od 27 614 občanů z 26 zemí a 637 podniků ze 16 zemí byly shromážděny dary v hodnotě 17,2 milionu HRK.

Všechny získané prostředky směřovaly na podporu sociálně zranitelných obětí, tj. chudých, osamoceně 
žijících starších osob a chudých rodin s dětmi, starších osob, osob se zdravotními problémy a zdravotním 
postižením a osob s chronickým onemocněním, přičemž zvláštní pozornost byla věnována venkovské 
populaci.

Podpora byla zaměřena na:

• krizové bydlení a sociální ochranu (45 %),
• podporu udržitelné obnovy a bydlení (45 %),
• socioekonomické oživení (10 %).

V oblasti bydlení zajistila nadace SOLIDARNA 51 mobilních buněk a vybavení pro dalších 33, bylo opraveno 
více než 25 domů, 10 rodinám poskytla bydlení v rámci „zelených domů“, bylo postaveno 8 dřevěných 
„domovů solidarity pro lidi“ a zahájena výstavba udržitelných domů, které odolají zemětřesení až do 9 stupňů 
Richterovy stupnice. Jednorázové finanční dary pomohly stabilizovat příjmy 527 nejzranitelnějších rodin. 

Celkem získalo pomoc více než 1 200 rodin. 

1 milion HRK byl vyčleněn na podporu sociálních a ekonomických projektů v této oblasti, které zlepšily 
zaměstnanost, vedly k rozšíření trhu a hospodářskému oživení.  

A to vše pouze se šesti zaměstnanci. 
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KYPR

OXYGONO (KYPERSKÉ FÓRUM & NOMOPLATFORM)

V únoru 2012 byla založena nevládní organizace Oxygono se sídlem na Kypru. 

Oxygono v řečtině znamená kyslík a její název je symbolický, neboť si klade za cíl okysličit již tak toxickou 
veřejnou diskusi v této zemi. 

Začala na Kypru organizovat akce malého rozsahu, přičemž zvala tvůrce politik, aby na nich v rámci 
panelových diskusí s podnikateli, akademickými pracovníky a členy občanské společnosti sdíleli své názory. 

V roce 2019 začala s přípravou první rozsáhlé konference, která vyústila v „Kyperské fórum“, což je akce, 
na níž se setkávají domácí i zahraniční tvůrci politik, podnikatelé, výzkumní pracovníci a aktivní občané, 
zejména pak mladí lidé. 

Jedná se o největší akci na Kypru věnovanou tvorbě politik, o příležitost této země ukázat se okolnímu 
světu, o navazování kontaktů mezi Kyprem a orgány a institucemi EU. 

Zaměřuje se na udržitelné politiky a inkluzivnost.

V roce 2019 zahájila Oxygono také první parlamentní observatoř na Kypru zvanou „Nomoplatform“. Do 
té doby se museli občané a organizace žádající o informace o právní předpisy připravované v kyperském 
parlamentu obrátit na poslance či politickou stranu. 

Nomoplatform poskytuje veškeré informace o parlamentním procesu, mimo jiné o projednávaných návrzích 
právních předpisů a shrnutí parlamentních debat.

Spolupracuje s poslaneckou sněmovnou a její činnost doplňuje. 

Spustila také mobilní aplikaci a v budoucnu chce vydávat tištěný časopis s důležitými aktuálními informacemi 
o parlamentní činnosti s cílem oslovit více lidí.
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ČESKÁ REPUBLIKA

HUMANITÁRNÍ POMOC NA UKRAJINĚ – CHARITA ZNOJMO

Dobročinná organizace Charita Znojmo poskytuje Ukrajině pomoc již více než dvacet let. Spolupracují s 
šesti partnery, kteří jim pomáhají určit potřebné osoby.

Podporují operace a léčbu dětí z chudých rodin, chudé rodiny obecně, studium dětí, předávají know-how 
svým partnerům.

Nyní v době ruské agrese se zaměřují na humanitární pomoc, kterou doručují prostřednictvím svých 
partnerů přímo na potřebná místa.

Projekt Humanitární pomoc na Ukrajinu je zaměřen na pomoc Ukrajině a válkou zasaženým městům.

Předmětem projektu jsou dovozy zásilek zdravotnického materiálu, spacích pytlů a dek, trvanlivých potravin, 
dětské a kojenecké výživy a drogerie. 

Zároveň cestou zpět jsou přiváženy do ČR matky s dětmi z Ukrajiny, přičemž již bylo dovezeno 54 osob a 
z toho čtyři děti s postižením. 

V rámci tohoto projektu proběhnou tři jízdy se zásilkami, z toho již dvě proběhly, další se uskuteční 7. dubna 
2022, kdy jedním z automobilů bude i záchranné vozidlo první pomoci, které tam už zůstane.

Samotný projekt vznikl po vypuknutí války na Ukrajině, tedy 24. února 2022. 

Součástí projektu je také přijímání osob utíkajících před válkou z Ukrajiny přímo ve Znojmě, zřízení 
humanitárního skladu, který vydává lidem oblečení, trvanlivé potraviny a drogerii, hledaní ubytování ve 
vhodných prostorách u soukromých osob nebo v ubytovacích zařízeních.

Charita Znojmo je velkou organizací s mnoha lety zkušeností se sociální a humanitární prací a pomáhá na 
vysoké profesionální úrovni, přičemž si zachovává lidský přístup.
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#HOLKYZMARKETINGU

https://holkyzmarketingu.cz/
https://www.facebook.com/holkyzmarketingu
https://www.instagram.com/holkyzmarketingu
https://www.youtube.com/channel/UC9FpQuOuJQnq0j1hvknfQCQ/featured 

V #HolkyzMarketingu věříme, že společně jsme silnější. Proto jsme vybudovaly platformu, která nabízí 
školení, přehled pracovních pozic nebo inspiraci. Pomáháme ženám, ať už v marketingu pracují, nebo s 
ním teprve chtějí začít. Bez ohledu na věk, situaci nebo lokalitu. 

V rámci našich projektů nabízíme ženám z celého světa stipendia na vzdělávací programy, aby díky tomu 
zlepšily svou situaci na pracovním trhu nebo se na něj mohly vrátit. Ať už to jsou ženy studentky, na 
rodičovské, 50+ či v těžké životní situaci. 

Když ženy projdou našimi vzdělávacími programy, pomáháme jim v napojení na zaměstnavatele a díky 
tomu 20 % absolventek našich programů najde práci. Nabízíme Juniorní akademii, která pomáhá začínajícím 
marketérkám získat základní znalosti. 

Na ni navazují pokročilé Akademie Brandu a Výkonnostního marketingu, díky nimž prohloubí svoji senioritu 
v oboru. 

Potřebují-li ženy radu ohledně své kariéry, nabízíme odborné vedení, kdy mohou spolupracovat s přiděleným 
vedoucím po dobu čtyř měsíců. Každý týden máme několik webinářů, které pomáhají ženám udržet si 
znalosti aktuální v oboru. 

Akademie pro budoucí zakladatelky pomáhá ženám, které chtějí podnikat, ale nevědí, jak začít. Pomůžeme 
jim přijít s nápadem, ověřit si ho a dát mu byznysový podklad, aby se s ním mohly postavit před investory. 

Kromě vzdělávacích programů budujeme aktivně největší českou komunitu žen v marketingu, která aktuálně 
čítá přes 31 000 členek.

Hodnoty komunity jsou inspirace, podpora, propojení a hate-free prostředí.
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DÁNSKO

EUROPE DIALOGUE

www.bdinesen.dk
https://www.facebook.com/profile.php?id=1532097360

Europe Dialogue je neformálním občanským analytickým střediskem.

Podporuje neformální dialog o Evropě pro občany, podniky, organizace a politiky. 

Svobodný a neformální dialog o životě v Evropě je žádoucí.

Je rovněž žádoucí i o mezinárodních organizacích významných pro Evropu, tj. o EU, NATO, OSN, Radě 
Evropy, OBSE, OECD, G7/G20 a dalších. 

Zaměřuje se tudíž i na téma Evropa ve světě.

Každý, kdo má na dialogu o Evropě (Europe Dialogue) zájem, je vítán.

Pozadí:

Skupina vznikla v souvislosti s Konferencí o budoucnosti Evropy, jež má nabídnout rozsáhlou diskusi a 
dialog o EU a Evropě. 

Ráda bych k tomuto dialogu přispěla z hlediska občana. 

V rámci dialogu jsem vedla různé rozhovory a několik online setkání (viz Akce). 

Jsem také autorkou řady inspirativních textů o Evropě a o světě. 

Napsala jsem také knihu o dialogu přes hranice a uvažuji o jejím pokračování, jež bude shrnutím celého 
dialogu.
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ESTONSKO

POMOC UKRAJINĚ A INICIATIVA „UKRAINA HEAKS!“  
(PRO UKRAJINU) INICIATIVA 

https://www.pagulasabi.ee/
https://www.ukrainaheaks.ee/
https://www.facebook.com/pagulasabi

Od 24. února 2022, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, vyjadřují Estonci jasné přání učinit vše, co je v jejich silách, 
aby pomohli Ukrajině a ukrajinským občanům prchajícím před válkou. 

Cílem je zajistit, aby se těmto lidem dostalo po příchodu do Estonska vřelého uvítání od společnosti.

Nezisková organizace Pagulasabi má s poskytováním pomoci Ukrajině bohaté zkušenosti. 

V nynější válečné situaci zareagovala rychle a obratně, a stala se tak v Estonsku jednou z klíčových organizací, 
které pomáhají nasměrovat a organizovat snahu Estonců pomoci, aby byl její přínos pro Ukrajince co největší.

Hlavní zásadou organizace Pagulasabi, jejíž základnu tvoří mladí lidé, je, že každý může učinit něco, aby 
Ukrajincům v nynější těžké době pomohl. 

Kromě jiného nabízí možnost věnovat peněžní dary na humanitární pomoc pro Ukrajinu a na podporu 
Ukrajinců přicházejících do Estonska. 

Zajistila také evakuační autobusy od ukrajinské hranice až do Estonska a pomáhá při výměně kontaktů 
mezi Estonci a Ukrajinci.

Poskytuje komplexní podporu válečným uprchlíkům, kteří do země přicházejí. 

Shromažďuje nabídky ubytování a pracovní nabídky, jakož i nabídky dalších služeb od jednotlivců či podniků. 

Navíc také aktivně vede mediální kampaň.

Ukrajinci spatřují svou budoucnost v EU, ale v současnosti za ni platí hrozivou cenu. Pagulasabi hraje 
významnou úlohu, neboť Estoncům umožňuje nabídnout Ukrajincům v této těžké době pomocnou ruku 
a zajistit, aby byli vítáni.
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FRANCIE

INTERADIONAL

20 učitelů a 320 studentů z pěti evropských zemí (Francie, Německo, Česká republika, Itálie a Španělsko).

Studenti středních škol nebo institucí obecné či odborné přípravy.

Pod vedením učitelů založili studenti na platformě eTwinning evropskou rozhlasovou stanici pro mladé lidi.

Navrhli, vytvořili a odhlasovali její název, logo a znělku. Napsali články o tématech pro mladé lidi.

Vytvořili diskusní skupiny zaměřené na konkrétní témata.

Nahrají podcasty na témata, která zajímají mladé lidi.

Budou hovořit o kulturních otázkách i aspektech každodenního života.

Učitelé se pravidelně scházejí, aby stanovili rámec a cíle projektu. 

Studenti se navíc setkávají ve třídách a píší články a diskutují v diskusních skupinách. 

Mohou se však setkávat i mimo výuku, mnozí se stali přáteli a ke komunikaci využívají platformy oblíbených 
sociálních sítí.

Podcasty budou k dispozici na určené stránce projektu a kdokoli se je bude moci poslechnout.
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NĚMECKO

APPLICAID

https://www.applicaid.org
Facebook: https://www.facebook.com/ApplicAidOrg/
Instagram: https://www.instagram.com/applicaidorg/?hl=de
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=uqpVJRitZ8g&t=9s
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/applicaid?originalSubdomain=de

ApplicAid je sociální organizace, která pomáhá talentovaným mladým lidem, kteří chtějí zlepšit své postavení 
ve společnosti dosažením lepšího vzdělání, požádat o režim podpory, jenž posílí výjezdní mobilitu skupin 
znevýhodněných v oblasti vzdělání. 

Osobám z takového prostředí („první z rodiny“, uprchlíci, domácnosti s nízkým příjmem, přistěhovalecký 
původ atd.), které mají zájem o studium v zahraničí, v tom často brání finanční překážky.

ApplicAid nabízí lidem, kteří si přejí zlepšit svůj život dosažením vzdělání, snadnější přístup k podpoře, 
čímž trvale zlepšuje jejich profesní i osobní možnosti. 

Poskytuje proto podrobné informace o stipendiích a grantech, mírní předsudky a nabízí individualizovaný 
digitální program poradenství, aby podpořil osoby ze skupin znevýhodněných v oblasti vzdělání v průběhu 
celé žádosti či procesu zápisu.

Její vizí je společnost, v níž má každý jedinec bez ohledu na svůj společenský či etnický původ nebo finanční 
zázemí stejnou šanci využít svých dovedností a naplnit svůj potenciál.

Tato (finanční) podpora umožňuje evropským studentům dokončit cenné studium v zahraničí, posílit svou 
mezinárodní mobilitu a pomáhá jim se zapojit do jednotné Evropy. 

Dosud se jim podařilo zajistit znevýhodněným studentům podporu, jež ve finančním vyjádření dosahuje 
celkové výše přibližně jednoho milionu EUR.
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ŘECKO

LÉKAŘI SVĚTA – ŘECKO: MIMOŘÁDNÁ REAKCE NA 
HUMANITÁRNÍ KRIZI

https://mdmgreece.gr/en 

Lékaři světa – Řecko je apolitická a nezávislá humanitární organizace, jejímž prvořadým úkolem je odstraňovat 
nerovnosti a sociální překážky v oblasti zdraví. PV Řecku i v zahraničí působí nepřetržitě již 32 let.

Od prvního týdne humanitární krize v Evropě způsobené rozsáhlou ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu 
pomáhá ukrajinským občanům prchajícím z Ukrajiny do sousedních zemí a do Řecka. 

Dosud organizace poskytla 35 tun humanitární pomoci a na rumunské hranici již více než 40 dní provozuje 
mobilní zdravotnickou jednotku, jež utíkajícím lidem poskytuje první pomoc a základní zdravotnické služby 
a informace. 

Pokud jde o azylová a podpůrná zařízení pro Ukrajince na území Řecka, asistenční služba organizace je v 
provozu každý den v Athénách a Soluni a poskytuje nově příchozím psychosociální podporu, materiální 
pomoc a informace. Její otevřené polikliniky navíc poskytují zdravotní péči a léčbu dětem, ženám a osobám 
s chronickým onemocněním.

Její iniciativy přímo souvisí s článkem 1 (Lidská důstojnost), článkem 2 (Právo na život), článkem 6 (Právo na 
svobodu a bezpečnost), článkem 21 (Zákaz diskriminace) a článkem 35 (Ochrana zdraví) Listiny základních 
práv Evropské unie.
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MAĎARSKO

MIKLÓS BOTH, SBĚRATEL LIDOVÝCH PÍSNÍ

https://www.polyphonyproject.com/en
https://www.facebook.com/polyphonyproject
https://www.youtube.com/c/polyphonyprojectcom

Ukrajinské písně, shromažďované celá staletí a v současnosti udržované převážně ústní formou staršími 
ženami, zpřístupní všem Polyfonní projekt přehledně na internetové stránce. 

Ojedinělý soubor lidových písní na internetové stránce a na kanálu YouTube může být zajímavý jak pro 
hudební nadšence, tak pro akademické badatele. 

Online archiv lidové hudby je jakýmsi zhuštěným katalogem s podrobným popisem písní a videí 
zaznamenaných technologií 4K. 

Místo původu písní a bydliště zpěváků byla navíc pomocí geokódovacích informací zaznamenána na 
online mapě. 

Na internetové stránce může každý rychle a efektivně vyhledávat podle témat, hlavních motivů, charakteristik 
a údajů o sběru písní. 

Texty písní jsou v původním jazyce, probíhá však již jejich překlad do maďarštiny a angličtiny. V rámci 
projektu byly také uspořádány koncerty s ukrajinskými zpěváky v Maďarsku, Francii a na Ukrajině. 

Projekt je realizován v Maďarsku a je neobyčejným přínosem k zachování ukrajinských kulturních a lidových 
pokladů, jejichž význam je zejména vzhledem k důsledkům nynější války na Ukrajině neocenitelný. 

Polyfonní projekt rovněž vedl ke vzniku programu Folk_ME řízeného společně ukrajinskou stranou a finskou 
Sibeliovou hudební akademií. Program řídí Miklós Both, který se zaměřuje na začlenění lidové hudby do 
hudebního vzdělávání 21. století, a to v zájmu zachování evropského kulturního dědictví.
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IRSKO

SDRUŽENÍ JIGSAW – REAKCE NA PANDEMII

www.jigsaw.ie
https://www.facebook.com/JigsawYMH
https://twitter.com/igsawYMH

Sdružení Jigsaw poskytuje bezplatně služby péče o duševní zdraví a podporuje mladé lidi  
a dospělé osoby tím, že:

• poskytuje osobní individuální terapeutická sezení s mladými lidmi (ve věku 12–25 let) ve čtrnácti 
regionálních centrech a online přes telefon a videohovory. Podporu dodnes využilo více než 
50 000 mladých lidí,

• nabízí komunitní programy zaměřené na lepší informace, podporu, vzdělávání a posilování 
postavení mladých lidí a jejich blízkých v místě bydliště, studia, práce a volnočasových aktivit,

• provádí průkopnický výzkum a důkladné hodnocení vedoucí k průlomovým podkladům,
• poskytuje na stránce jigsaw.ie širokou škálu online služeb a programů podpory v oblasti 

duševního zdraví,
• rozpracovává ucelené středoškolské programy na podporu duševního zdraví a pohody mladých 

lidí tím, že vytváří společnou odpovědnost za duševní zdraví v celé školní komunitě.
Během pandemie se sdružení Jigsaw podařilo proměnit se za dvanáct dní z organizace upřednostňující 
osobní setkání na organizaci převážně digitální, aniž to výrazněji omezilo jeho služby. 

Během krátké doby mohlo opět nabízet přímou podporu mladým lidem pomocí celé škály online nástrojů 
(telefon, videa, živý chat, skupinový chat). 

Nadále poskytovalo podporu komunitám (prostřednictvím webinářů, online podpory a služeb) a jejich 
podpora škol se rozšířila poté, co byla vypracována a zahájena iniciativa sdružení Jigsaw „One Good School“ 
(více než 200 škol) a centrum Jigsaw pro školy.
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CONNECT MIGRANT YOUTH

https://nascireland.org/
https://www.facebook.com/ NascIreland 
https://twitter.com/NascIreland 
https://www.instagram.com/NascIreland 

Projekt Connect podporuje mladé žadatele o azyl, uprchlíky a migranty ve věku 14 až 23 let. Od jeho 
zahájení v roce 2018 spolupracoval Nasc s více než 200 mladými lidmi 38 různých národností. V irštině 
znamená Nasc „spojení“.

Jedná se o službu sociální péče, která podporuje nejzranitelnější mladé lidi z řad migrantů, včetně osob 
vystavených riziku zneužívání či zanedbávání, dětí v pěstounské péči, osob, které překročily věkový limit, 
nebo nezletilých osob, jejichž věk je sporný, dětí bez doprovodu a mladých uprchlíků s duševními problémy, 
traumatem, zdravotním postižením, v chudobě či bezdomovectví. Nasc nabízí podporu v oblasti sociální 
péče, v jejímž centru pozornosti stojí děti a děti jdou příkladem. 

Věnuje se především těmto oblastem:

• orientace v prostředí a v přístupu ke zdravotní péči,
• přístup k podpoře v oblasti duševního zdraví,
• napojení na činnosti zaměřené na integraci a sociální začleňování,
• spolupráce se školami, agenturami sociální péče a komunitními agenturami,
• poskytování emoční i praktické pomoci, např. učebních materiálů a výpočetní techniky, dopravy 

a pomoci se základními potřebami,
• poskytování kontaktů na veřejné služby mladým lidem a jejich rodinám s cílem zmírnit jejich 

chudobu,
• předcházení zneužívání a zanedbávání a odborná podpora mladým lidem v pěstounské péči 

a služby následné péče,
• řešení problémů souvisejících s přistěhovalectvím či azylovým řízením, v jejichž důsledku mohou 

vzniknout překážky bránící mladým lidem naplnit základní životní příležitosti.

V roce 2020 Nasc podpořil 109 klientů a provedl více než 400 zásahů. 

Přijali jsme přístup založený na spolupráci a v součinnosti se stávajícími službami se snažíme rozšířit kapacity 
hlavních poskytovatelů služeb, aby bylo možné účinně reagovat na potřeby mladých uprchlíků.
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ITÁLIE

#SIAMOTUTTELAURA

https://www.differenzadonna.org/en 

Iniciativa #siamotuttelaura vznikla na základě událostí, s nimiž se musela potýkat Laura Massarová, jež se 
v Itálii stala symbolem pro velmi závažný a rozšířený jev v celé Evropě, a sice odebrání dětí matkám, které 
nahlásily genderově podmíněné domácí násilí ze strany otce dětí. 

Soudy v Itálii i v jiných evropských zemích (Francie, Chorvatsko a Španělsko) přijaly pseudovědeckou koncepci 
„rodičovského odcizení“ a odebrali ženám, jako je Laura, jejich děti, mnohdy bez toho, aby vyslechly děti 
samotné, což představuje porušení zásad spravedlivého procesu a neúměrně doléhá na ženy. 

Jedná se o porušení mimo jiné článku 7 (Respektování soukromého a rodinného života), článku 20 (Rovnost 
před zákonem), článku 21 (Zákaz diskriminace) a článku 23 (Rovnost žen a mužů) a článku 24 (Práva dítěte) 
Listiny základních práv Evropské unie.

Sdružení „Differenza Donna“ hájí práva žen, usiluje o to, aby ženy mohly vyjádřit svůj názor, a aby byl v 
Evropě dodržován právní stát. 

Dosáhlo toho, že italská judikatura nyní v soudních řízeních uznává nezákonnost pseudovědeckých koncepcí, 
které představují porušení základních zásad spravedlnosti a Listiny základních práv.
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MLADÍ LIDÉ SI PŘIPOMÍNAJÍ HOLOKAUST – SOS UKRAINE

www.scuolapolacca.it
https://www.facebook.com/associzioneaPolonia

Den památky obětí holocaustu nespadá pouze na 27. ledna. Polský historik a sociolog Pawel Spiewak, který 
působil jako odborný asistent na univerzitě a mnoho let zastával funkci ředitele Židovského historického 
institutu ve Varšavě, hovoří ve videorozhovoru vedeném na dálku o hrůzách holokaustu. 

Na základě tohoto rozhovoru byl vytvořen multimediální autobiografický deník Il pianto senza lacrima 
(Plakat bez slz), který rada regionu Molise vybrala do soutěže I giovani ricordano la Shoah (Mladí lidé si 
připomínají holokaust). 

Svědčí to o tom, že je důležité připomínat si památku obětí, a že je nutné, aby nové generace dále předávaly 
informace o minulosti všemi možnými komunikačními prostředky, od těch nejtradičnějších až po ty 
nejinovativnější.,  Je vyprávěním nejen o osobní bolesti, ale také o všeobecné bolesti celého národa, který 
je bezdůvodně pronásledován a odsuzován a stále nenalezl mír, a o hrůzách války v srdci Evropy. 

Souběžně se konala dobročinná sbírka všech základních potřeb pro ukrajinské obyvatelstvo, aby lidé 
prchající před válkou neměli pocit, že byli ponecháni životu v bídě a bolesti. 

Sbírku pořádalo sdružení Apolonia, které se dobročinnosti věnuje již mnoho let a v těžkých dobách 
podporuje nejpotřebnější. 

Vzhledem k tragickým událostem, jimiž jsme v poslední době svědky, se zdá, že se příběh opakuje. 

Největší zbraní proti předsudkům je kultura.
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LOTYŠSKO

HOSPISS LV

https://hospiss.lv 
https://www.facebook.com/HospissLV
https://www.instagram.com/hospiss_lv/

Původně byl tento pilotní projekt v Lotyšsku oznámen jako projekt na dobu 15 měsíců, ale myslím, že by 
se měl stát trvalým. 

Neumíte si představit situace, které příbuzní musí zvládnout, dokud je nezažijete sami. Nějakým zázrakem 
jsme se o této iniciativě dozvěděli v lotyšských televizních zprávách a ihned jsme se přihlásili. 

Naše příbuzná zemřela ani ne šest měsíců poté, co se dozvěděla o své nemoci. 

Fakultní nemocnice Paulse Stradiņše nás bohužel opakovaně zklamala svým přístupem, neboť pandemie 
a problematiky ochrany údajů využila jako záminku pro to, aby rodině v zásadě zamezila v jakémkoli 
kontaktu s pacientkou. 

Během pobytu v nemocnici se pacientka kromě své nemoci navíc nakazila infekcí. 

Bez vědomí rodiny byla převezena do nemocnice v Jūrmale, jejíž přístup byl jen o malinko lidštější. 

Konstatovali, že pacientka s rakovinou ve čtvrtém stadiu má nakažlivou infekci, a proto bude nutné izolovat 
ji ve zdravotnickém zařízení, v němž bude jeden rok. 

Rodina hledala jiné možnosti, ale žádné zařízení nechtělo takového pacienta přijmout, protože kdo může 
takovým zařízení zajistit integrovanou paliativní péči? 

Pak jsme našli tým Hospiss LV. 

Jejich přístup, absence strachu, profesionální chování, přátelský postoj, zdvořilost při práci a obecně 
skutečnost, že byli nápomocni v tak vážném okamžiku, jako je smrt, jsou neocenitelné! 

Lékaři i zaměstnanci byli maximálně profesionální a stejně tak i kaplan, který je jako pečovatel perfektní. 

Pacientka i my, její příbuzní, jsme velmi ocenili jejich práci a přístup takové kvality, s jakou jsem se nikdy 
dříve v Lotyšsku nesetkala. Takový projekt nesmí zůstat pouze jako pilotní, tak by měl život i důstojný skon 
vypadat v celé Evropě. 
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LITVA

BLUE/YELLOW (MODRÁ/ŽLUTÁ)

https://blue-yellow.lt/en 
https://www.facebook.com//blueyellowforukraine

Iniciativa „Blue-Yellow“ působící ve Vilniusu podporuje ozbrojený odpor Ukrajiny již od roku 2014. Založil ji 
Jonas Ohman, filmový tvůrce původem ze Švédska, jenž pracuje bez nároku na odměnu a jen s podporou 
dobrovolníků.

Litevští i mezinárodní partneři od té doby soustavně zajišťují pro ukrajinské vojáky a dobrovolníky nesmrtící 
vybavení, aby je podpořily v boji proti ruské agresi.

Od 24. února 2022 je tato iniciativa ústředním bodem litevského úsilí pomoci ukrajinskému lidu, který 
statečně bojuje za evropské hodnoty.

Jelikož má iniciativa „Blue/Yellow“ již rozvinutou strukturu a dlouhodobě vykonává důvěryhodné činnosti, 
podařilo se jí od zahájení války na Ukrajině dne 24. února 2022 během ani ne jednoho měsíce vybrat od 
litevských obyvatel dary v hodnotě přesahující 20 milionů EUR.

Pomoc je poskytována přímo vojákům, dobrovolníkům a silám územní obrany, jež bojují za svobodu 
Ukrajiny. Získané prostředky jsou používány na nákup přileb, neprůstřelných vest, léků, oděvů a podobně.

V roce 2021 vydal Jonas Ohman knihu s názvem „Jazz na Donbasu“, v níž vylíčil vlastní zkušenosti s ruskou 
hybridní válkou na Ukrajině. 

Kniha nám připomíná, co je to Ukrajina a kdo jsou Ukrajinci, napomáhá lepšímu vzájemnému porozumění 
a vybízí nás k podpoře odvážných bojovníků, kteří na východní Ukrajině hájí svoji i naši svobodu.

Působení Jonase Ohmana a jeho iniciativa „Blue/Yellow“, včetně dlouhodobé nadnárodní spolupráce, 
přispívají k posílení evropského ducha. 
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LUCEMBURSKO

SLAVA UKRAYINI LUXEMBOURG

https://slava.lu/

Neziskové sdružení „Slava Ukrayini Luxembourg“ bylo založeno v únoru 2022 na neurčitou dobu v návaznosti 
na vypuknutí války na Ukrajině. 

Kancelář je zapsána v rejstříku úřadu města Roeser v Lucembursku.

Hlavními cíli projektu jsou:

• oskytovat pomoc a podporu všem migrantům z Ukrajiny a jejich rodinám, kteří v Lucembursku 
žádají o mezinárodní ochranu,

• zajistit ukrajinským dětem školní výuku a pomáhat s hledáním ubytování a pracovního místa,
• zajistit administrativní podporu nezbytnou pro sociální a profesní začlenění Ukrajinců.

Sdružení řídí správní rada, která je tvořena třemi až devíti správci volenými jednoduchou většinou hlasů 
valného shromáždění. 

Každý, kdo předsedovi předloží písemnou žádost, se může u sdružení registrovat jako jeho člen.

Všechny funkce v orgánech sdružení jsou vykonávány dobrovolně a bez nároku na odměnu. 

Prostředky sdružení plynou mimo jiné z členských poplatků, vlastního financování, grantů, dotací, darů či 
odkazů v jeho prospěch.
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MALTA

NADACE DAPHNE CARUANOVÉ GALIZIOVÉ

https://www.daphne.foundation/en/
https://www.facebook.com/DaphneCaruanaGaliziaFoundation
https://twitter.com/daphnefdtn

Nadace Daphne Caruanové Galiziové vznikla z důvodu nutnosti. 

V kontextu rostoucí beztrestnosti a korupce nastala na Maltě krize právního státu, jejímž vrcholem byla 
vražda stejnojmenné novinářky. 

Projekt odstartoval boj za spravedlnost a nezávislé a veřejné vyšetření její vraždy a dále prosazuje na 
mezinárodním poli lidská práva a právní stát prostřednictvím domácích, unijních a mezinárodních 
mechanismů a soudních sporů. 

Projekt od té doby stojí v popředí snah o obnovu základních práv podle Listiny základních práv a boje za 
transparentnosti a odpovědnost veřejných subjektů ve spolupráci s institucionálními a nevládními orgány 
s cílem vyvolat změnu v Evropě a na Maltě. 

Činnost nadace dosáhla významných vítězství v oblasti lidských práv, ochrany novinářů a přístupu k 
informacím. 

Stala se průkopníkem v budování kapacit občanské společnosti a sdělovacích prostředků pod vedením 
odborníků, posílila monitoring ve veřejném životě a prosazuje lepší úroveň správy věcí veřejných. 

Mezi iniciativy projektu patří Síť pro spory ve veřejném zájmu, což je první podnik pro přístup ke spravedlnosti 
svého druhu, a Maltské centrum investigativní žurnalistiky v podobě datové platformy koncipované za 
účelem rozvoje souboru nástrojů pro maltské novináře. 

Obě iniciativy se zabývají právy, která jsou zakotvena v Listině, na Maltě, kde veřejné vyšetřování potvrdilo 
úpadek právního státu. 

Projekt se dále snaží podporovat novinařinu ve veřejném zájmu, právní stát, odpovědnost a ukončení 
beztrestnosti.
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NIZOZEMSKO

„NIEUWSCHECKERS“ (OVĚŘOVATELÉ INFORMACÍ)

„Nieuwscheckers“ ověřují zprávy. 

Ať již jsou otisknuty v novinách, vysílány v rozhlase nebo televizi či obíhají na sociálních sítích. 

Ověřování provádějí studenti (v rámci studijního zadání), placení redaktoři nebo koordinátoři. 

Všechna ověřování faktů jsou před svým uveřejněním kontrolována, upravována a schvalována jedním z 
koordinátorů.

Poslání „Nieuwscheckers“

Posláním „Nieuwscheckers“ je pomáhat veřejnosti posoudit hodnotu (online) zpráv a informací. 

Proto ověřujeme sporná tvrzení veřejných činitelů (např. politiků) a (zpravodajských) sdělovacích prostředků, 
ale také vzděláváme veřejnost v tom, jak na zprávy kriticky nahlížet. 

Snažíme se tak zkvalitnit veřejnou diskusi.

Naším posláním je také seznámit studenty žurnalistiky a nových médií (na univerzitě v Leidenu) s metodami 
a nástroji ověřování faktů, aby jako novináři uměli zhodnotit a ověřit informace.
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POLSKO

JOSÉ ANDRÉS, ŠÉFKUCHAŘ, KTERÝ VAŘÍ PRO VÁLEČNÉ 
UPRCHLÍKY NA UKRAJINĚ 

Španělský šéfkuchař José Andrés přicestoval na polsko-ukrajinskou hranici jen pár hodin po zahájení ruské 
invaze, aby lidem prchajícím před válečným konfliktem zajistil teplá jídla. 

V této oblasti poté zůstal, aby zajistil a koordinoval přípravu stovek porcí pro uprchlíky, kteří denně přijížděli 
na polskou hranici z různých oblastí Ukrajiny, a mobilizoval a podporoval místní restaurace, aby poskytovaly 
jídlo potřebným. 

Příkladem je food truck „Oh my ramen“, který se nachází v přijímacím centru v polské vesnici Korczowa 
poblíž hranice.

Plánem šéfkuchaře José Andrése bylo nejprve zajišťovat potřeby ukrajinských uprchlíků na hranici a poté 
se přesunout do vnitrozemí a zajišťovat jídlo pro ukrajinské obyvatelstvo v nouzi. 

Koordinoval tak dodávky jídel na osmi hraničních přechodech v Polsku a na území Ukrajiny všude, kde bylo 
třeba, od Lvova po Kyjev a v poslední době v Irpini osobně rozdával potraviny ukrajinským obyvatelům v 
nouzi.

Svou humanitární činností přispívá José Andrés k naplňování práv a hodnot zakotvených v Listině základních 
práv EU, jako je lidská důstojnost, a zajišťuje teplá a výživná jídla pro tisíce lidí zasažených konfliktem.
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„DOBROVOLNÍCI BEZ HRANIC“ – UPRCHLÍCI Z UKRAJINY

Popis projektu – shrnutí

Po vypuknutí války na Ukrajině angažovala Polská humanitární akce stovky lidí jako dobrovolníky s cílem 
pomoci uprchlíkům prchajícím před válkou. Polská humanitární akce je polská nevládní organizace, která 
působí již 30 let. Od roku 2004 je rovněž veřejně prospěšnou organizací. Jejím hlavním cílem je poskytovat 
humanitární pomoc civilistům postiženým ozbrojenými konflikty a přírodními katastrofami a vzdělávat 
veřejnost, zejména mladé lidi. Její činnost plně odráží evropské hodnoty uvedené v článku 18 Listiny 
základních práv, který stanoví právo na azyl.

Úplný popis projektu

Ozbrojený konflikt na východní Ukrajině probíhá již od roku 2014 a dne 24. února 2022 zasáhla válka i 
zbytek země. Ukrajinští občané byli nuceni prchnout ze svých domovů a hledat bezpečné útočiště v jiných 
oblastech své země i za jejími hranicemi. Pomoc potřebovali nejen ti, kdo uprchli, ale také ti, kdo uprchlíky 
přijali ve svých regionech. Podpora by však nebyla možná bez odhodlání tisíců dobrovolníků, kteří s velkým 
nasazením poskytovali pomoc obětem války.

Cena evropského občana udělená dobrovolníkům pracujícím pro Polskou humanitární akci je oceněním 
všech Poláků, kteří se podíleli na pomoci uprchlíkům. Jednalo se o velké úsilí, jemuž musel být obětován 
vlastní soukromý i pracovní čas. Vyznamenání Polské humanitární akce touto cenou je motivací k dalším 
činům na pomoc potřebným, ale především uznává ohromný kus práce, který byl vykonán, a obětavost 
všech, kdo takto pomáhali jak v Polsku, tak v celé EU.

Činnost Polské humanitární akce, do níž byli zapojeni dobrovolníci, spočívala v poskytování nepřetržité 
pomoci ve střediscích pomoci uprchlíkům podél polsko-ukrajinské hranice. Nadace tato střediska zřídila 
na hranicích v obcích Dorohusk, Hrebenne a Zosin. Dobrovolníci zde uprchlíkům pomáhali v prvních 
okamžicích po překročení hranice, mimo jiné jim zajišťovali jídlo, teplé nápoje, přikrývky a hygienické 
potřeby. Poskytovali jim také komplexní informace o pravidlech pro pobyt v Polsku a o možné další pomoci. 
Střediska pomoci uprchlíkům byla rovněž útočištěm pro ty, kdo po vyčerpávající cestě do Polska potřebovali 
nabrat síly.

Všichni občané Evropské unie by si měli být vědomi významu role dobrovolníků a jejich práce, zejména v 
době obrovských výzev a krizí, jimž evropské společenství čelí.
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PORTUGALSKO

PROJEKT „TAMPINHAS“ (VÍČKA)

Facebook: https://www.facebook.com/vitor.branco.58

Projekt vznikl v roce 2005, kdy jsme já a jedna zdravotní sestra dostaly nápad.

Oficiální věc se z něj stala v roce 2016 a doufáme, že se změní na sdružení, neboť jsme od té doby pomohly 
mnoha lidem a institucím, zejména pak formou nákupu invalidních vozíků a dalšího vybavení.

Během pandemie COVID-19 jsme spojily své síly s organizací s cílem zajistit roušky, obličejové štíty a osobní 
ochranné prostředky.

V poslední době vedeme ve školách v regionu Lisabon pracovní semináře, abychom mezi dětmi zvýšily 
informovanost o tomto projektu.

V současnosti zamýšlíme přestěhovat se do centrální oblasti Portugalska (Alentejo), kde budeme moci 
zřídit sklad a vytvořit tři pracovní místa.

Největším problémem, s nímž se nyní musíme vypořádat, je otázka skladování a přepravy materiálu.
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RUMUNSKO

PODPORA PRO DĚTI UPRCHLÍKŮ Z UKRAJINY

https://www.salvaticopiii.ro
https://www.facebook.com/SalvatiCopiiiRomania/

Od začátku války na Ukrajině poskytuje organizace „Zachraňte děti“ základní potraviny, hygienické potřeby, 
oděvy, obuv, výrobky pro děti, přikrývky a další potřeby okamžité pomoci, SIM karty poskytnuté telefonními 
společnostmi zdarma, emoční podporu, překlady a informační poradenství, tedy informační materiály v 
ukrajinštině (informace o azylovém řízení, cestovních prostředcích, nemocnicích, mapu a adresy center 
pro žadatele o azyl atd.). 

Reagovala na naléhavé potřeby okamžité humanitární pomoci a poskytla informace a emoční podporu 
na hranicích i v centrech, v nichž jsou ubytovány matky s dětmi z řad uprchlíků. 

Pomohla skupinám dětí spadajících do ukrajinského systému ochrany dětí, přičemž v zájmu jejich bezpečnosti 
týmy organizace úzce spolupracují s úřady.

„Zachraňte děti“ bude nadále poskytovat okamžitou humanitární pomoc dětem a rodinám a bude soustavně 
monitorovat potřeby péče nově příchozích uprchlíků a uprchlíků, kteří se rozhodnou zůstat v Rumunsku 
delší dobu, a zůstane ve stálém kontaktu s úřady.
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SLOVENSKO

KNIHA EURÓPA V KOCKE

https://www.eukniha.sk
Facebook: https://www.facebook.com/marco.nemeth.73
Twitter (EN): https://twitter.com/MarcoNemethEN
Instagram: https://www.instagram.com/nemethmarco

Rozhodl jsem se přihlásit svou knihu Európa v kocke. 

Mým cílem je zvýšit zájem mladých lidí o Evropskou unii. 

Je dobře známo, že mladí lidé na Slovensku jsou o EU poměrně málo informováni. 

Jsem přesvědčen, že každý, kdo chápe, proč bylo toto partnerství evropských zemí vytvořeno, se aktivně 
zapojí do budování demokratické evropské společnosti.

Na 245 stránkách knihy se diskutuje o EU-27, jakož i o našem způsobu života v Evropě. Nabízí stručný přehled 
nejvýznamnější faktů jednoduchým, srozumitelným jazykem. 

Jelikož rozumím hledisku své věkové skupiny, sepsal jsem knihu pro „pohodlné“ studenty a dospělé, neboť 
v současné době se nic podobného nenabízí. Kniha je od mladého člověka pro mladého člověka. 

Je mi 16 let. Všechny ilustrace vytvořili studenti: Terka, Adriana a Lucka.

Každá kapitola pojednává o nejvýznamnějších okamžicích EU od jejího založení a o fungování jednotlivých 
orgánů a institucí.

Následující kapitola se věnuje otázce lidských práv, právního státu a také komunitám, o nichž se často hovoří. 

Poslední kapitola věnuje pozornost zahraniční a bezpečnostní politice Unie. 

V závěru zdůrazňuji riziko narůstajících dezinformací.

Kniha Európa v kocke je již na pultech knihkupectví, ale rád bych ji přiblížil studentům, neboť se domnívám, 
že je nezbytné, aby mladí lidé měli aspoň základní znalosti o fungování našeho společenství.
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SLOVINSKO

PRÁVNÍ SÍŤ NA OCHRANU DEMOKRACIE

https://pravna-mreza.si/
https://www.facebook.com/pravnamreza
https://twitter.com/PravnaMreza

Evropský parlament již řadu let monitoruje ochranu demokracie a právní stát, které jsou základními 
hodnotami EU. 

Právní síť na ochranu demokracie, jež zastává stejné hodnoty, byla vytvořena v roce 2021 s cílem omezit 
nerovný přístup k financování a opravným prostředkům existující mezi státem a jednotlivci, jejichž lidská 
práva byla porušena, a tak se pomáhá upevnit právní stát a ochranu demokracie. 

Na začátku pandemie byly na Slovinsku ukládány nepřiměřeně vysoké pokuty za veřejné aktivity, trestní 
řízení a žaloby o náhradu škody měly zastrašovat a omezit kritiku, byl vyvíjen tlak na sdělovací prostředky 
a občanskou společnost, veřejným činitelům, kteří se rozhodli promluvit, bylo vyhrožováno a byli stíháni, 
což představovalo hrubé zneužití práva. Právní síť se stala zdrojem naděje a důvěry v právo. Během jednoho 
roku se tato síť nevládních organizací, s níž na Slovinsku spolupracuje více než padesátka právníků, stala 
jednou z nejuznávanějších organizací v oblasti právního státu v této zemi. 

Dále rozvíjela svou činnost formou přeshraniční spolupráce s polskými a maďarskými kolegy, již se potýkají 
s podobnými problémy. 

Od svého založení se jí podařilo ke svým projektům (zejména monitorování veřejných shromáždění) přilákat 
mladé lidi, kteří bojují za demokracii a jsou aktivními občany, 

což je obzvláště důležité v Evropském roce mládeže 2022. 

Úspěchy u soudů všech instancí (mimo jiné i u ústavního) svědčí o kvalitě a potvrzují, že její činnost je 
nepostradatelná.
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ŠPANĚLSKO

ZÁKAZNICKÁ SLUŽBA V BANKOVNÍCH POBOČKÁCH· 
„#SOY MAYOR, NO IDIOTA“ (JSEM STARÝ, ALE NE HLOUPÝ)

Finanční služby jsou základními službami.

S přechodem k digitálním technologiím se mnoho bankovních transakcí provádí na internetu, a osobní 
komunikace mezi zaměstnanci a zákazníky na pobočkách je tak omezená.

Finanční sektor ve Španělsku svou síť poboček omezil již na začátku finanční krize v roce 2008.

V důsledku pandemie byly uzavřeny další pobočky,

což vážným způsobem omezilo přístup některých skupin obyvatelstva, zejména starších osob a osob se 
zdravotním postižením, k základním finančním službám.

Carlos San Juan je 78letý španělský lékař v důchodu, který trpí Parkinsonovou nemocí.

Kvůli své nemoci a třesoucím se rukou je pro něj obtížné mačkat tlačítka nebo vybrat peníze z bankomatu. 

Vzhledem k tomu, že banky nenabízejí žádnou alternativu k digitálnímu modelu a že neexistují žádné 
virtuální osobní zákaznické služby, rozhodl se Carlos San Juan spustit online petici, v níž požaduje lepší 
přístup k bankovním službám.

Měla pozitivní ohlas a bylo shromážděno 647 950 podpisů, což bankovní asociace spolu s ministerstvem 
hospodářství přimělo k podpisu nového protokolu, v němž se zavázaly poskytovat lepší zákaznické služby 
starším osobám: delší otevírací dobu poboček, přednostní vyřizování záležitostí starších osob a jednodušší 
digitální rozhraní. Na základě petice byly rovněž předloženy legislativní podněty v obou komorách 
španělského parlamentu.
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ANAR 116000 – LINKA POMOCI V PŘÍPADECH 
POHŘEŠOVANÝCH DĚTÍ

https://www.anar.org/
Facebook: https://www.facebook.com/FundacionANAR
Twitter (EN): https://twitter.com/FundacionANAR
Instagram: https://www.instagram.com/fundacionanar
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCOQb3ZDHjHMrvUBXBF6asfw

Tým psychologů, sociálních pracovníků a právníků nadace ANAR se zabývá všemi žádostmi o pomoc při 
zmizení nezletilé osoby (při útěku z domova, únosu, zaběhnutí dítěte atd.) prostřednictvím linky pomoci 
na čísle 116000. 

Na lince pomoci / chatovací lince nadace ANAR na čísle 116000 pomáhají hledat děti a dospívající osoby a 
rodinám poskytují pokyny, podporu a průběžnou pomoc při každém zmizení nezletilé osoby.

Mezi hlavní úkoly linky pomoci patří:

• pomoci s nahlášením zmizelé osoby a okamžitě poskytnout spojení s policií, psychologická a 
emoční podpora pohřešovaným dětem a dospívajícím osobám a jejich rodinám,

• právní a sociální poradenství pro rodiny, spolupráce při policejním vyšetřování a podpora policie,
• podpora mezinárodní spolupráce, posilovat vztahy s organizacemi, které jsou součástí Missing 

Children Europe (Evropské federace pro pohřešované a pohlavně zneužívané děti), vzhledem 
k rostoucímu počtu případů pohybu pohřešovaných dětí mezi zeměmi,

• zvyšovat informovanost o případech pohřešovaných dětí prostřednictvím sociálních sítí.

Děti mohou zmizet za následujících okolností: útěk z domova / domů se nevrátí, 

únos jedním z rodičů, děti nebo dospívající osoby bez doprovodu z řad migrantů, zaběhnutí, nehoda nebo 
jiné zmizení, únos cizí osobou.

Na lince pomoci / chatovací lince se v roce 2021 zabývali 2 892 žádostmi o pomoc v případech pohřešovaných 
dětí.
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