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Správa zo zahraničnej pracovnej cesty

Účastníci ZPC:

Titul, meno a priezvisko:
Eva Masárová
Pracovisko:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava
Pracovné zaradenie:
riaditeľka odboru OMKP
Znalosť jazykov:
Aj, RJ 


Zahraničná pracovná cesta:
Štát:
Maďarsko
Mesto:
Budapešť
Vykonaná v doch:
27. – 30.3. 2012 
Prijímajúca organizácia:
Rada Európy
Účel cesty:
Rokovanie Európskeho riadiaceho výboru pre mládež Rady Európy (CDEJ) a Spoločného výboru (JC)



Rámcový program pobytu:

 27. 3. 2012
Príchod do Budapešti, ubytovanie, príprava na rokovanie, štúdium materiálov;
28-30.3.2012
Celodenné rokovania zástupcov CDEJ a JC
Stručný priebeh rokovaní

V dňoch 28. až 30.3. 2012 sa v Budapešti konalo pravidelné zasadnutie zástupcov CDEJ  a JC Rady Európy. Prvý deň 28.3.  a popoludní 30.3. sa uskutočnili oddelené rokovania zástupcov CDEJ(zloženého z predstaviteľov jednotlivých krajín) a poradného výboru (Advisory Council – zloženého zo zástupcov predstaviteľov medzinárodných ml. organizácií).

Použité skratky:
CDEJ = Európsky riadiaci výbor pre mládež Rady Európy
AC = Poradný výbor (Advisory Council)
CMJ = rokovanie  spoločného výboru (Joint Council Meeting), tz. spoločné rokovanie CDEJ a AC
PC = Programový výbor (Programming Committee)
RE = Rada Európy
ČS = členské štáty (Rady Európy)
YPR = medzinárodné vyhodnotenie politiky mládeže (youth policy review)
EYF = Európska nadácia mládeže


 
Obsahom  rokovania CDEJ boli nasledovné body programu:

	Voľby vedení Bureau CDEJ a čiastočná obnova Bureau CDEJ:

Voľba pozíciee Chair a Vice-Chair Bureau CDEJ (v prvom kole bola zvolená do pozície Prezidenta CDEJ Seija Astalla, FI a do pozície Vice-Prezidenta CDEJ bola zvolená Laurence  Herman, BE). CDEJ(2012)1 
 Voľby do Bureau, čiastočná obnova (zvolení: PT, BG a AT) CDEJ(2012)2

	Schválenie programu rokovania: CDEJ(2012)OJ48prov. annotated


	Prijatie správy z minulého rokovania CDEJ: CDEJ(2011)PV47prov a správa o prijatých rozhodnutiach a kontrola ich plnenia CDEJ(2012)8


	Schválenie správy z posledného rokovania Bureau CDEJ z januára 2012: CDEJ/Bur(2012)PV1 prov.


	Správa členov CDEJ o poslednom vývoji v národných politikách mládeže 


	Voľba 8 členov CDEJ do PC na základe vyrovnaného zastúpenia európskych regiónov: CDEJ (2012)2 – Rusko, Litva, Slovensko, Belgicko, Malta, Azerbajdžan a Srbsko. Ôsmy člen bude zvolený dodatočne.


	Aktivity a rozpočet medzivládneho programu na rok 2012 – zmeny v poslednom návrhu: CDEJ(2012)3


	Došlo ku zníženiu rozpočtu pre konzultantov YPR kvôli celkove zvýšeným výdajom na konzultácie v rámci BE YPR
	Nórsko poskytlo dobrovoľný príspevok 30 000 EURO na analýzy v rámci YPR na Ukrajine

     
	Ministerská konferencia RE v Petrohrade (september. 2012): HF-Conf(2011)PV3 Prov; CDEJ(2012)5 a 7


	V máji 2012 oznámi Rusko špeciálny režim pre zabezpečenie víz účastníkov

Generálny tajomník a minister pre mládež Ruska podpísali a rozoslali  prostredníctvom svojich veľvyslanectiev  pozvánky na konferenciu a v kópii členom CDEJ
Ruská strana ponúkne na ubytovanie 5 hotelov s predrokovanými cenami za ubytovanie od 90 do 200 EURO za noc, priemerne 120 EURO; všetkých 5 hotelov je  10 minúť chôdze od miesta rokovania, konania konferencie
Odvoz z letiska zabezpečujú organizátori, zvláštne  auto pre ministrov
Ruská strana bude všetkým  hradiť stravu počas  konferencie; ubytovanie iba pre 1 zástupcu a ministra bude taktiež zabezpečené, ostatní si ubytovanie hradia
Zástupca mládeže se zúčastní Youth Event a následne ministerskej konferencie, ubytovaní budú  po dvoch a stravu, víza pre zástupcov mládeže počas Youth Event hradí organizátor. Zástupca mládeže by mal  prezentovať názory mladých k téme konferencie. Výber zástupcu za Slovensko bude zabezpečovať OMKP na základe výzvy. Daný zástupca musí byť aktívny  a zorientovaný v práci s poskytovaním  informácií.
Všetci účastníci vrátane  ministra si hradia letenky
Príchod mládeže na Youth Event je už v piatok 21. 9.(zahájenie večerou o 20:30), ostatní členovia delegácií pricestujú  v nedeľu 23. 9. (zahájenie o 17:00 hod. stretnutím senior officials CDEJ); prítomní ministri budú mať samostatnú neformálnu večeru, pre ostatných členov delegácií  je pripravená  separátna večera
Konečný text Deklarácie bude schválený na „senior officials meeting“, pred mítingom  Bureau CDEJ 22. 5.
Prebiehajú jednania s   p. Alexandrom Kwaszniewski v úlohe  key note speakera

Obsahom  rokovania CMJ boli nasledovné body programu:


Správa riaditeľky pre demokratické občianstvo a participáciu o politickom prehľade . CMJ(2012)1
Prioritami spolupráce v rámci integrovaných programov sektora mládeže a vzdelávania sú výchova k demokratickému občianstvu a ľudským  právam a interkultúrny dialóg (2 priority)
Výbor ministrov prijal predchádzajúci deň (26.3.) 2 rozhodnutia: odporučenie o participácií detí a mládeže do 18 rokov a odporučenie Parlamentného výboru „Smerom k európskemu rámcu dohody o právach mládeže“

	Správa o implementácii programu a rozpočtu 2011 v sektoru mládeže vzťahujúcu sa na   Európske centrá mládeže a Európsku nadáciu mládeže: CMJ(2012)2 – prijaté bez pripomienok


	Revidovaná správa o programe 2012-2013 odboru pre mládež: CMJ(2012)3 – prijaté s upozornením, že vlajkové projekty sú v súčasnosti odkázané na financovanie z prostriedkov dobrovoľných príspevkov a tento stav je do budúcnosti neudržateľný.


	Prijatie správ z:


	25. rokovania Zmiešanej rady z okt. 2011: DJS/CMJ(2011)PV25 prov, CMJj(2012)15

posledného rokovania Bureau Zmiešanej rady z januára 2012: CDEJ/BUR(2012) PV1 prov; CCJ/BUR(2012)PV29 final; CDEJCCJ/BUR(2012)PV1 prov
26. rokovanie PC z decembra 2011: CPJ(2011)PV26
Účasti členov CDEJ a AC v aktivitách vzťahujúcich sa k sektoru mládeže: CMJ(2012)4
Realizácie Partnershipu medzi RE a EK v oblasti mládeže: CMJ(2012)13

	Oslavy 40. výročia sektora mládeže: CMJ(2012)4

	25. – 29. 6. 2012 počas  parlamentného zhromaždenia bude umožnené stretnutie a debata s mladými ľuďmi (zahájenie osláv výročia)

16. 9. V Európskom centre mládeže v Štrasburgu sa  bude konať Deň Európskeho dedičstva

	Prezentácia medzinárodnej správy vyhodnotenia politiky mládeže vo všetkých 3 komunitách Belgicka: CMJ(2012)9 – rozsiahly dokument komplexnej správy k dispozícii na OMKP


	Práca v pracovných skupinách – priority na rok 2014 – 2015: CMJ(2012)7


	Výsledky budú podrobnejšie  rozpracované na ďalšom rokovaní Bureau Zmiešanej rady v máji 2012

Závery z pracovných skupín:
	Established joint task force on cooperation between CoE Educ. + Youth department on secretarial level

Envisaged joint meetings of Educ + Joint Council Bureaus
Recommended joint meeting of 15 members of Educ Steering Committee and 15 members of CMJ to inform each other about our priorities: Agenda 2020, The Ministerial Conference anf its theme; and to discuss what education means for us + to identify where we can cooperate
Priorities fo the  2014 – 2015 years should reflect Agenda 2020; should respect cross-sectoral approach for cooperation between youth and education, and should reflect the theme and follow-up of the ministerial conference (an acess of young people to rights)
Proposed priority: transition of young people from education to labour market (splňuje vše výše uvedené)

	Spolupráca RE s vládami a medzinárodnými inštitúciami – prehľad a vyhliadky do budúcnosti: CMJ(2012)6

	Spolupráca s ČS: Albánsko, Andora, Arménsko, Gruzínsko, Grécko, Kazachstan, Ruská federácia, Srbsko, Turecko, UK)

Spolupráca s inými Krajinami: Čína, Maroko, Tadžikistan, Tunisko)
Spolupráca s medzinárodnými organizáciami: EU, ALF, ASEF, OIJ, OIF, ISESCO, LAS, OSCE, agentúrami a  inštitúciami OSN

	Budúcnosť Partnershipu medzi RE a EK v oblasti mládeže: CMJ(2012)11

Priority 2012-2013:
	Podpora politiky mládeže podloženej  výskumom ( evidence based policy)

Podpora práce s mládežou, jej zviditeľnenie a uznávanie
	Špecifické aktivity v krajinách  Východného partnerstva, Juhovýchodnej Európy, Južného  Stredomoria a Afriky

	Program partnerstva medzi RE a ERYICA: CDEJ(2012)4

	Kampaň „Information Right Now“ za práva mládeže na informácie bude zahájená 17. 4. Európskym dňom informácií pre mládež

16. 5. Celoeurópsky Deň aktivít kampane 
Zdôraznenie kampane na Ministerskej konferencii v Petrohrade 23. – 24. 9.
	Počas celého roka 2012 bude prebiehať   fotografická súťaž na Facebooku
	V máji 2012 sa uskutoční seminárna Malte, kde budú  vyškolení mládežnícki ambasádori podporujúci boj mladých za právo na informácie. 
Na konferencii v Petrohrade  bude zahájená putovná výstava s témou kampane

Záver:

Ďalšie rokovanie  CDEJ a CMJ: 12. – 14. 11. 2012 v Štrasburgu
Bureau CDEJ: 22. – 24. 5. 2012 v Štrasburgu

Odporúčané závery:

	Prediskutovať so zástupcami RMS, ZIPCEM a ostatnými ml. organizáciami možnosti účasti na medzinárodných projektoch financovaných z EYF

Oboznámiť nové vedenie ministerstva s pripravovanou Ministerskou konferenciou v Petrohrade, prediskutovať účasť ministra, prípadne jeho zástupcu na konferencii, zabezpečiť výber vhodného mládežníckeho delegáta, predložiť záverečný text Deklarácie s témou prístupu mladých ľudí k právam na diskusiu.
	Na spoločnom stretnutí so zástupcami ml. org. ( termín bude doplnený) predstaviť flesh projekty RE ( Youth Peace Ambassador, ENTER).  
V spolupráci  so ZIPCEM zabezpečiť realizáciu kampane  „Information Right Now“ - za práva mládeže na informácie. 


6.  Prehľad prinesenej dokumentácie
Dokumentácia z rokovania Riadiaceho výboru pre mládež pri RE a Spoločného výboru  je uložená na SĎVM MŠVVaŠ SR. 



7.   Prínos ZPC
 
Pravidelné rokovanie Európskeho riadiaceho výboru pre mládež Rady Európy (CDEJ) a Spoločného výboru (JC) poskytuje priestor na výmenu informácií v oblasti politiky mládeže krajín RE, metódou komanažmentu riadenia umožňuje účasť mladých na rozhodovacích procesoch. 
Počas rokovania CDEJ a JC  sa uskutočnili nasledovné  rokovania: 
1. S partnermi z Bosny a Hercegoviny, na ktorom sme boli požiadaní o spoluprácu a umožnenie študijnej návštevy pre predstaviteľov Rady vlády pre mládež  Bosny a Hercegoviny na Slovensku  a poskytnutí know-how pri príprave koncepcie štátnej politiky voči mládeži v ich krajine. 
2. Pravidelné stretnutie krajín V4
3. Príprava rokovaní s Azerbajdžanom k budúcej možnej bilaterálnej spolupráci
4. Rokovanie so zástupcom z Malty k  návšteve slovenskej delegácie na Malte a príprava návrhu textu programu  k spolupráci v oblasti práce s mládežou. Predbežný termín návštevy jún2012. 
 
 
8.  Spôsob zverejnenia výsledkov

Správa zo ZPC bola zaslaná sekcii medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR, ktorá ju zverejní na internetových stránkach MŠVVaŠ SR.
Súhlasím so zverejnením správy na internete.


Dátum: 16.4. 2012


Správu vypracovala:     Eva Masárová 
                                   
Správu schválil:
Ing. Vladimír Belovič, GR SĎVM

