
CO JE ZÁMĚREM EYD2015? 
1  Informovat občany EU o výsledcích na poli me-

zinárodního rozvoje, jichž EU jako světový aktér 
společně s členskými státy dosáhla a bude nadále 
dosahovat.

2  Podporovat přímé zapojení, kritické myšlení a ak-
tivní zájem občanů EU a subjektů zainteresovaných 
v rozvojové spolupráci EU včetně vypracovávání  
a provádění politických strategií.

3  Šířit osvětu ohledně přínosu rozvojové spolupráce 
EU a podporovat mezi evropskými občany  
a v rozvojových zemích pocit společné odpověd-
nosti, solidarity a příležitostí v měnícím se a vzájem-
ně stále provázanějším světě.

náš svět
naše důstojnost
naše budoucnost

Proč je rok 2015 vyhlášen Evropským rokem  
pro rozvoj?
Rok 2015 je přelomovým rokem pro mezinárodní pomoc  
a rozvojovou spolupráci, protože se uzavírají rozvojové cíle 
tisíciletí. V souvislosti s nimi se setkají představitelé z celého 
světa a domluví se na novém postupu a koncepci rozvoje  
po roce 2015.

Kdo je cílovou skupinou kampaně?
Cílem EYD2015 je lépe informovat všechny občany EU  
o rozvoji a mezinárodní pomoci, přičemž těžištěm je evropská 
mládež, tedy ti, kteří mají největší zájem na tom, aby měli 
občané EU i celý svět ještě lepší budoucnost.

KLÍČOVÁ SDĚLENÍ

2015 Evropský rok pro rozvoj

BG ES

CS DA

DE ET

EL EN

FR HR

IT LV

LT HU

MT NL

PL PT

RO SK

SL FI

SV

EU je světový aktér,  
který se zabývá  
problémy současného  
světového rozvoje.

Ve stále  
provázanějším  
světě je rozvojová  
spolupráce EU přínos-
ná nejen pro lidi v EU, 
ale i v partnerských 
zemích.

Mysleme globálně,  
jednejme lokálně.  
Jediný člověk dokáže  
hodně změnit.
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ŠIŘTE 
OSVĚTU!

Zapojte se do kampaně EYD2015 online! 
Sledujte aktuální informace a novinky na ofi ciálních 
stránkách kampaně (europa.eu/eyd2015), diskutujte 
na Twitteru (#EYD2015) a podělte se o svůj názor na 
Facebooku. 

Na stránkách EYD2015 si můžete stáhnout infografi ku, 
online bannery, fi lmové trailery ke kampani a další 
materiály. K diskusi a sledování nejnovějších aktualit 
se můžete přihlásit také do skupiny Evropský rok pro 
rozvoj 2015 na capacity4dev.eu.

Chcete-li být u toho, připojte se k našim akcím po celé 
EU a šiřte kampaň a značku EYD2015.

europa.eu/eyd2015
 #EYD2015 
 EuropeanYearForDevelopment2015

Jak bude kampaň vypadat?
Z široké škály aktivit organizovaných k šíření povědomí 
o EYD2015 po celé EU jich uveďme alespoň několik: velké 
celoevropské vlajkové akce, jako jsou konference EYD pro 
rovnost pohlaví, Evropské rozvojové dny, nebo cyklus 
Kapuścińského přednášek o rozvoji, které spoluorganizuje 
Evropská komise, program UNDP a vysoké školy ve spolu-
práci s rozvojovymi think tanky. V rámci kampaně se také 
pořádají konference a akce se zainteresovanými subjekty 
na vnitrostátní úrovni členských států, ale také internetové, 
rozhlasové a televizní diskuze, školní soutěže a umělecké či 
sportovní aktivity. Na místní úrovni je cílem budovat kontak-
ty mezi občany a subjekty s rozhodovací pravomocí, rozvíjet 
diskuzi o programu po roce 2015 a zapojit do EYD2015 celou 
společnost.

Kampaň EYD2015 bude mít podporu partnerů a vyslanců po 
celé EU včetně orgánů a institucí EU, členských států EU, ob-
čanské společnosti, mezinárodních organizací ve veřejném 
i soukromém sektoru, ale také dobrovolníků. Partneři budou 
mít možnost rozhodovat o prezentaci EYD2015 na internetu 
tak, aby nebyla jen kampaní vedenou shora, ale fungovala 
i mezi nejširší veřejností.

TEMATICKÉ MĚSÍCE
Každý měsíc kampaně bude orientován na jiné téma 
spojené s rozvojem v celém světě:

Leden: EVROPA VE SVĚTĚ

Únor: VZDĚLÁNÍ

Březen: ŽENY A DÍVKY

Duben: ZDRAVÍ

Květen: MÍR A BEZPEČNOST

Červen:  UDRŽITELNÝ ZELENÝ RŮST, SLUŠNÁ 
PRÁCE, PODNIKY

Červenec: DĚTI A MLÁDEŽ

Srpen: HUMANITÁRNÍ POMOC

Září: DEMOGRAFIE A MIGRACE  

Říjen: ZABEZPEČENÍ POTRAVIN

Listopad:  UDRŽITELNÝ ROZVOJ A AKTIVITY 
V OTÁZKÁCH KLIMATU  

Prosinec: LIDSKÁ PRÁVA A ŘÍZENÍ
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