14. júna 2021

Aliancia EÚ pre investície do detí víta prijatie odporúčania Rady EPSCO*, ktorým sa
zriaďuje Európska záruka pre deti

Dnes je historický deň na ochranu práv detí vyrastajúcich v chudobe a sociálnom vylúčení v Európskej
únii.
Po rokoch rokovaní, obhajoby založenej na dôkazoch a tvrdej práce Aliancia EÚ pre investície do detí
s potešením víta prijatie odporúčania Rady EPSCO, ktorým sa ustanovuje Európska záruka pre deti.
EÚ úspešne zaviedla inovatívny rámec zameraný na prelomenie medzigeneračného cyklu chudoby a
sociálneho vylúčenia tým, že vyzýva členské štáty EÚ, aby zaručili prístup k základným právam a
službám pre deti v núdzi, ako sú deti so zdravotným postihnutím a problémami duševného zdravia,
bezdomovci. deti, deti migrujúce alebo s menšinovým etnickým pôvodom (najmä Rómovia), deti v
systéme alternatívnej (najmä inštitucionálnej) starostlivosti a deti žijúce v zložitých rodinných
podmienkach.
Odporúčanie bolo prijaté jednomyseľne s podporou všetkých 27 členských štátov, čo dokazuje pevné
odhodlanie EÚ bojovať proti chudobe detí v EÚ a presadzovať práva 18 miliónov detí vyrastajúcich v
chudobe a sociálnom vylúčení v celej EÚ.
Aliancia EÚ s potešením konštatuje, že väčšina požiadaviek predložených za posledné mesiace a
roky, bola zahrnutá do konečného textu tohto ambiciózneho odporúčania.
Európska záruka pre deti skutočne vyžaduje, aby členské štáty predložili ambiciózne národné akčné
plány záruky pre deti do 9 mesiacov od ich prijatia a aby menovali národného koordinátora pre záruky
pre deti. Uznáva potrebu spravodlivého, integrovaného, na človeka zameraného a viacrozmerného
prístupu k riešeniu chudoby a sociálneho vylúčenia detí a zdôrazňuje potrebu podporného politického
rámca a obsahuje komplexné informácie o používaní viacerých finančných prostriedkov EÚ na tento
účel. Text požaduje, aby členské štáty zabezpečili efektívny a voľný prístup k vysoko kvalitnému
vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve, vzdelaniu, školským, mimoškolským aktivitám, najmenej
jednému zdravému jedlu každý školský deň a zdravotnej starostlivosti a účinnému prístupu detí k
primeranej výžive a slušnému bývaniu.
Naša práca ešte ani zďaleka neskončila. Koniec tejto fázy procesu je len novým začiatkom!
Členské štáty musia v nadchádzajúcich mesiacoch vypracovať svoje národné akčné plány Záruky pre
deti spolu s programovaním nasledujúceho sedemročného finančného rámca. Vyčlenenie
primeraných zdrojov EÚ na implementáciu Záruky pre deti je nielen nevyhnutné, ale je aj súčasťou
nariadenia o ESF+ a osobitnou požiadavkou tohto odporúčania.
Jednou z najdôležitejších požiadaviek odporúčania Rady je zapojenie detí do navrhovania,
monitorovania a hodnotenia akčných plánov Záruky pre deti. Tento krok si vyžaduje ďalšie cielené
investície smerom k najzraniteľnejším osobám, ktoré majú nižší prístup k konzultačným nástrojom a

mechanizmom a majú menej príležitostí zvýšiť svoj hlas. Preto naliehavo žiadame členské štáty EÚ,
aby konzultovali prípravy akčných plánov Záruky pre deti s deťmi – najmä tými, ktoré sa nachádzajú v
zraniteľnej situácii, s ich rodičmi a organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré sa usilujú o
začleňovanie a boj proti chudobe na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni. Účasť musí byť
zmysluplná a aby sme dosiahli, tešíme sa na úzku spoluprácu s novovymenovaných národnými
koordinátormi Záruky pre detí.
Dúfame, že nový hlavný cieľ EÚ, ktorým je vymaniť z chudoby a sociálneho vylúčenia najmenej
5 miliónov detí do roku 2030, bude nielen dosiahnutý ale aj prekročený miliónmi detí. Preto vyzývame
vlády členských štátov, aby prijali ambiciózny cieľ, ktorý bude súčasťou akčných plánov Záruky pre deti
a ktorý prekročí cieľ EÚ.
V posledných rokoch partneri Aliancie EÚ pre investície do detí nepretržite spolupracujú s
inštitúciami EÚ s cieľom zabezpečiť prijatie silného a ambiciózneho rámca. Teraz sme pripravení
spolupracovať na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni s cieľom premeniť tento dôležitý nástroj
na skutočnosť.
Tešíme sa na deň v blízkej budúcnosti, keď ani jedno dieťa nemusí zažiť chudobu a keď všetky naše
deti budú schopné naplniť svoj potenciál.
Záverečné poznámky
Aliancia EÚ pre investície do detí sa od roku 2014 zasadzuje za multidimenzionálny prístup založený
na právach, ktorý sa týka riešenia chudoby detí a podpory dobrých životných podmienok detí. Toto
vyhlásenie schválili tieto partnerské organizácie Aliancie EÚ pre investície do detí:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Alliance for Childhood European Network Group
ATD Quart Monde
Caritas Europa
COFACE Families Europe
Don Bosco International
Dynamo International – Street Workers Network
European Roma Grassroots Organisations - ERGO Network
Eurochild
Eurodiaconia
EuroHealthNet
European Association of Service Providers for Persons with Disabilities – EASPD
European Anti-Poverty Network – EAPN
European Federation of National Organisations Working with the Homeless – FEANTSA
European Parents’ Association
European Public Health Alliance – EPHA
European Social Network – ESN
Inclusion Europe
Lifelong Learning Platform
Lumos
Mental Health Europe
Make Mothers Matter

▪
▪
▪
▪

Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)
Roma Education Fund
Save the Children
SOS Children’s Villages International.

Kontakty:
▪ Katerina Nanou, Katerina. nanou@savethechildren.org Hlavný poradca pre advokáciu
v oblasti chudoba detí a deti v alternatívnej starostlivosti, Save the Children
▪ Enrico Tormen, Enrico.Tormen@eurochild.org, Zástupca pre záležitosti EÚ, Eurochild

*) EPSCO - Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti

