
Evropská komise zveřejnila studii společnosti Interarts „Přístup 
mladých lidí ke kultuře“
Téměř dva roky  se za účasti národních korespondentů ze všech členských zemí EU připravovala 
studie Evropské komise „Přístup mladých lidí ke kultuře“. Jejím úkolem bylo nalézt odpověď na 
otázky, týkající se oblasti, kde je možné rozvíjet a posilovat přístup mladých ke kultuře; současné 
praxe v jednotlivých členských zemích EU, prováděné národními autoritami a dalšími aktéry v této 
oblasti (NGO, místní komunity, sdružení), a hlavních překážek bránících přístupu mladých lidí 
ke kultuře a jejich účasti na ní. K jejímu zpracování byla Evropskou komisí na základě výběrového 
řízení vybrána nezisková společnost Interarts se sídlem v Barceloně.
Pavla Petrová, ředitelka Institutu umění – Divadelního ústavu, která se podílela na přípravě národní studie, 
k jejím výsledkům říká: „Studie mimo jiné ukazuje potřebu vytvářet spojnici mezi školou, rodinou, 
pracovníky s mládeží a společností, stejně tak jako mezi administrativními orgány zodpovědnými za mládež, 
kulturu, školství, rodinu a sociální věci a dalšími příslušnými partnery,“  a k tomu dodává: „K dosažení 
společného cíle je zapotřebí strategií rozvíjených na všech úrovních veřejné správy.“

Studie využívá konkrétních postupů a příkladů dobré praxe v různých sektorech a částech Evropy, jako jsou 
finanční pobídky v oblasti přístupu ke kultuře, projekty s využitím nových technologií nebo projekty 
v oblasti kultury se zapojením mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Národní studii za ČR 
připravila ředitelka Institutu umění – Divadelního ústavu Pavla Petrová za spolupráce dalších subjektů, 
především neziskové společnosti „Člověk v tísni“, jejíž Programy multikulturního vzdělávání jsou ve studii 
uvedeny jako příklad dobré praxe, a dále pracovníků NIPOS/ARTAMA.

Úplné znění studie v anglickém jazyce, včetně krátkého shrnutí v anglickém, německém a francouzském 
jazyce a dále přílohy studie jsou ke stažení na http://ec.europa.eu/youth/news/news1788_en.htm.
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