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Článek
Young Caritas – „Mladá charita“ aneb „Mladé
dobrovolnictví”
Regionální konference Caritas Europa se v letošním roce 2018 konala v květnu v Tbilisi, hlavním městě Gruzie. Caritas Europa má na starosti koordinaci malých a středních mimořádných
událostí v Evropě a usnadňuje budování kapacit v oblasti humanitární pomoci. Jako síť zajišťuje Caritas Europa členským organizacím přístup k prostředí, které umožňuje sdílení a učení se
z provozních zkušeností a odborných znalostí. Caritas Europa reaguje na humanitární krize jako
profesionální a účinný aktér v Evropě. Na globální úrovni jsou největší katastrofy koordinovány
společností Caritas Internationalis, která na konferenci měla také své zástupce.
Tento rok byla konference zaměřena na zapojení mladých dobrovolníků v charitách v rámci Young
Caritas. V Tbilisi se setkalo více než 150 účastníků z 39 evropských zemí. Každá země vyslala svojí
delegaci složenou z ředitelů, generálních tajemníků nebo předsedů, z koordinátorů a mladých
dobrovolníků, aby diskutovali o zapojení mladých lidí do charit, církve a do společnosti. Byl také
zvolen nový prezident, generální tajemník a členové správy sítě Caritas Europa, kteří do úřadu
nastoupí v květnu roku 2019. Do konce tohoto statutárního období je ve funkci představenstva
Česká republika a Srbsko. Pro nacházející čtyřleté období bylo nově zvoleno Slovensko a Ukrajina. Program konference se tedy skládal ze statutárních a volebních zasedání, přičemž zde byl dán
i prostor pro vyjádření názorů či pro předání si informací ohledně zapojení mládeže do dobrovolnických činností. Cílem tohoto setkání bylo, aby účastníci přispěli svými zkušenostmi získanými v praxi k rozvoji účasti mládeže v síti Caritas Europa, katolické církvi a celé společnosti. Za
Českou republiku se této konference účastnil ředitel Charity ČR Lukáš Curylo, president Charity
ČR biskup Pavel Posád, koordinátorka Dobrovolnického centra, humanitární a rozvojové pomoci
v ČR a zahraničí při Diecézní charitě České Budějovice Petra Kámenová a Klára Löffelmannová,
která pracuje jako koordinátorka dobrovolníků a humanitární pomoci pro Haiti při Arcidiecézní
charitě Olomouc.
„Caritas je velká rodina s nesmírně silnou správou. Společně s našimi kolegy a dobrovolníky můžeme dát příklad a udělat pro zranitelné a chudé co nejvíce. V této práci musíme také dát mladým
lidem příležitost vyjadřovat svou solidaritu a povzbudit je k tomu, aby se stali aktivními účastníky
ve své společnosti“, prohlašuje Paul Galles, koordinátor dobrovolníků solidarity v Young Caritas
z Lucemburska.
Do činnosti charit se dobrovolně zapojuje mnoho mladých lidí s cílem pomáhat druhým lidem
v nouzi, kteří žijí spíše v komunitách, odděleně od majoritní společnosti. Tím apelují na nastolení sociální spravedlnosti a utváření rovných příležitostí pro všechny. Chtějí dát příklad a přispět k vytvoření lepší budoucnosti. Caritas Europa podporuje angažovanost mladých lidí, aby se
mohli aktivně podílet na tvorbě akcí, které je přímo ovlivňují. Podporou mladých lidí tak chce do
budoucna zajistit spravedlivou, inkluzivní a společenskou Evropu.
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„Young Caritas je důležitá pro celou síť. Musíme podporovat zapojení mladých lidí po celé Evropě.
Young Caritas utváří obraz charit v církvi a společnosti v této měnící se Evropě dneška a zítřka“,
říká Msgr. Luc Van Looy, prezident Caritas Europa a biskup z Gentu, který byl na této konferenci
opětovně zvolen do funkce prezidenta.
Součástí konference byly také workshopy se zaměřením na angažovanost mládeže v charitách.
Zástupci charit, kteří měli na veletrhu stánek, ukázali některé své postupy při práci s mladými lidmi. Workshopy také umožnily sdílet materiály, klást otázky, objevit možnosti financování a získat
informace od odborníků. Součástí této akce bylo také pozvání na konferenci ve Vídni zaměřenou
na Young Caritas, která se bude konat letos v listopadu.
Konference v Gruzii měla tedy dvě linie. Volili se statutární zástupci Caritas Europa a zároveň
byl dán také prostor koordinátorům dobrovolníků a jejich dobrovolníkům, aby formou brainstormingu vyjádřili své myšlenky a doporučení, jak si získat, udržet a podpořit angažovanost
mladých dobrovolníků v síti charit, a to jak na národní, tak také na mezinárodní úrovni. Výstupy
z tohoto setkání se skládaly z několika hlavních doporučení pro národní charitativní organizace:
zajistit účast mladých lidí na rozhodovacím procesu na úrovni správy; vytvořit sítě pro mladé dobrovolníky za účelem sdílení informací; vypracovat komunikační plán (včetně sociálních médií)
na podporu „mladých charit“ (image and branding); zmapovat osvědčené postupy a zkušenosti
s účastí mládeže; zapojit mladé lidi s těžkým životním osudem do Young Caritas.Hlavní doporučení pro síť Caritas Europa na mezinárodní úrovni byla: účast mladých charitních pracovníků na
rozhodování (Strategické plánování Caritas Europa a Young Caritas jako členů ExBo); vytvořit
strategii pro „mladé charity“ v Caritas Europa; zajistit profesního koordinátora na úrovni Caritas
Europa; vytvořit program výměn pro mladé dobrovolníky a zaměstnance z různých zemí; vytvořit Fond Caritas Europa určený pro „mladé charity“. Z těchto doporučení by měli do budoucna
čerpat statutární zástupci při rozvoji spolupráce s mladými dobrovolníky.
Tato třídenní konference byla každý den zakončena společnou mší a pozváním na večerní program plný národních tanců a výtečných gruzínských pokrmů. Organizace této konference, která
probíhala pod záštitou Caritas Georgia, byla ve velmi přátelském a profesionálním duchu. Doufejme, že se díky tomuto setkání nastartovala větší spolupráce mezi charitami a otevřenost k mladým dobrovolníkům, kteří jsou nedílnou součástí stále se rozšiřující charitní sítě.
Mgr. et Bc. Petra Kámenová
(Diecézní charita Č. Budějovice, petra.kamenova@dchcb.charita.cz)

