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Beseda s představitelem Evropské unie 
 

Dne 24. října proběhla na VOŠ a SOŠ Březnice beseda studentek a studentů oboru 

Sociální práce a sociální pedagogika s představitelem Evropské unie. Naším hostem byl 

Ing. Jaroslav Němec, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru EU (EHSV), 

člen České rady sociálních služeb, předseda Středočeské krajské rady sociálních služeb  

a ředitel Arcidiecézní charity Praha. Spolu s ním nás navštívila Ing. Venee Fernandes z Indie, 

jejíž vzdělání v rodné zemi podporovala formou adopce na dálku Arcidiecézní charita Praha.  

Následné studium na ČZU v Praze jí bylo umožněno díky vládnímu stipendiu naší republiky. 

 

Cílem besedy bylo seznámit studenty s úlohou a činností EHSV a jeho obecnou 

prezentací. EHSV je poradním orgánem Evropské unie, který byl založen roku 1957  

s posláním poskytovat odborné poradenství větším institucím EU, například Evropské komisi, 

Radě EU a Evropskému parlamentu. Výbor tak činí prostřednictvím stanovisek k návrhům 

právních předpisů EU, ale i formou vyjádření k jiným závažným tématům. Jedním z jeho 

hlavních úkolů je též stát se „mostem“ mezi institucemi EU a tím, co nazýváme 

„organizovanou občanskou společností“. EHSV současně pomáhá posílit úlohu organizací 

občanské společnosti tím, že navazuje strukturovaný dialog s těmito skupinami v členských 

státech EU a dalších zemích po celém světě. Členové výboru zastupují široké spektrum 

hospodářských, sociálních a kulturních zájmů svých domovských zemí.         

                          

Velmi poutavé byly též informace o rozsáhlých aktivitách Arcidiecézní charity Praha. 

Tato organizace pomáhá lidem v nouzi, bez domova, občanům se zdravotním postižením, 

seniorům, mládeži z dětských domovů a podobně. Významnou činností této organizace je 

humanitární pomoc a zahraniční rozvojová spolupráce v oblasti vzdělávání a zdravotní péče. 

Cenné informace o adopci na dálku z vlastní zkušenosti poskytla Ing. Venee Fernandes. 

Současně seznámila mladé lidi se systémem vzdělávání i běžným životem v Indii. 
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     Beseda byla pro studenty velmi zajímavá a všem se dostalo odpovědí na vznesené dotazy. 

Účastníci setkání odcházeli z besedy velmi spokojeni a plni nových znalostí o fungování 

jedné z institucí EU. 

         Mgr. Dagmar Chválová 
                         koordinátorka podpory praxí 
                     VOŠ a SOŠ Březnice 

 
Obr. č.1: Ing. Jaroslav Němec, Ing. Venee Fernandes a studenti VOŠ Březnice 

 
Obr. č. 2: Ing. Jaroslav Němec, Ing. Venee Fernandes a studenti VOŠ Březnice 


