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MÁME PŘED SEBOU VELKOU ŠANCI

Francouzský revoluční hrdina Charles Maurice de Talleyrand je 
autorem výroku: „Tam kráčí můj lid. Musím ho sledovat, jsem jeho 
vůdce!“ Tento chytrý státník věděl: v politice není vždy jasné, kdo 
je vůdce a kdo je vedený, kdo kráčí v čele a kdo zůstává pozadu. 
To platí právě až v demokraciích a nejde jen o rozhodnutí, která 
se musí učinit, ale především o komplikované politické procesy, 
které je třeba tvořit. V Německu se chová politika a veřejná sprá-
va při utváření a realizaci nových myšlenek spíše zdrženlivě.

To, že žijeme stále déle a je nás stále méně, je – rovněž pro 
další desetiletí – nezvratnou skutečností. Ale jak ovlivňovat tyto 
důsledky, aby společnost zůstala harmonická a žila spolu mí-
rumilovně? Vládními nařízeními a byrokratickými opatřeními 
toho nelze dosáhnout. A je také dobře známo, že když je chyba 
v centrál ním plánování, jsou důsledky nepoměrně větší, než když 
nastane chyba v rámci decentralizovaného řízení.

Abychom se vyrovnali s demografi ckými změnami, je nutno 
z našeho pohledu především vytvořit takovou společnost, která 
pružně a kreativně přijímá problémy, organizuje a přezkoumá-
vá jejich řešení a lidé se v ní opět více starají o sebe navzájem. 
Proto nenajdete v této knize žádné ideální řešení pro překonání 
demografi ckých problémů, žádný vzorový plán na všechno, co se 
musí změnit, když se počet obyvatelstva snižuje a populace stár-
ne. Tato kniha chce ještě navíc ukázat, že tyto změny již dávno 
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2 MÁME PŘED SEBOU VELKOU ŠANCI

probíhají – decentralizovaně, kreativně, angažovanou a obecně 
prospěšnou formou.

Je neuvěřitelné, jak intenzivní jsou dobrovolné činnosti pro 
společnost, ať už jde o tradiční organizace, jako je charitativní 
činnost nebo spolek dobrovolných hasičů, a to na vlastní pěst, 
nebo v rámci k tomu vytvořených společností. Je neuvěřitelné, 
kolik dobrých myšlenek, potřebných iniciativ a osobních sil se 
věnuje do služeb společnosti. Proto v této knize zachycujeme za-
jímavé příklady, protože tato kreativita, angažovanost a připrave-
nost chopit se problémů a řešit je jsou nejlepší zárukou úspěchu 
při zvládání demografi ckých změn; ano, jsou příležitostí, jak je 
využít pro lepší společný život. 

Vlastní organizování společnosti je jistě rozhodující prvek. Ale 
bylo by iluzorní si myslet, že tím bude všechno vyřešeno. Stát 
nesmí jen přihlížet, ale také musí umožnit, usnadnit, podporovat 
a zajistit to, co mohou občané pro budoucí společnost vytvářet 
a co se ukáže praktické a potřebné. A musí také využít svůj man-
dát k prosazení nutného, což všichni nedělají. Naše společnost je 
v situaci, kdy je třeba věkovou skladbu obyvatelstva obrátit vzhů-
ru nohama, a aby tato změna proběhla hladce, musí své vykonat 
i stát. 

Proto nepopisujeme jen mnohé dobré iniciativy, s nimiž budou 
občané vytvářet budoucí společnost. Uvádíme také politické úko-
ly, které se musí s určitou odvahou začít řešit, aby se demografi c-
ký vývoj nestal katastrofou. Vzdělávání, sociální služby, důchodo-
vé zabezpečení – všude je nutno hledat slabiny v epoše stárnoucí 
a ubývající společnosti.

Jednou z úloh státu je umožnit, podporovat, podněcovat a při-
jímat to, co občané pro sebe dělají ve vlastní režii pro společný 
užitek. Sociální stát jako druh komplementární společenské orga-
nizace by mohl – nehledě na politickou rozmrzelost vládnoucí 
garnitury a občanů – vytvořit partnerství mezi státem a občany. 

Jeho dalším úkolem jsou existenční záruky pro jeho občany. 
V posledních 60 letech vznikl v Německu sociální systém, který 
zajistil růst obchodní základny všeho druhu – stále více lidí, stále 
větší hospodářský výkon, stále více peněžních příspěvků, stále 
více daní. Tato doba už je pryč. Stát se sice musí i v budoucnosti 
nadále starat o to, aby také nejpotřebnější vedli důstojný život 
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3

a aby byla solidárně snížena základní rizika. Tyto úkoly budou 
splněny jen tehdy, když půjdeme společně novými cestami. 

I když se německé hospodářství rozvojem produktivity opět 
dostalo na špičkové místo v Evropě, s takovým nárůstem jako v le-
tech výstavby spolkové republiky již nelze počítat. Zároveň bude 
stále více lidí na odpočinku, a to mnohem déle než všechny gene-
race předtím. Doposud se doba života více či méně mlčky připo-
četla k volnému času ve stáří. Samo o sobě opatrné a po mnoho 
let trvající zvyšování zákonné hranice odchodu do důchodu, které 
odhlasovala spolková vláda úřadující do roku 2009, je dokonce 
svými autory opět tvrdě kritizováno.

Nelze zůstat u myšlenky, že požitek ze získaných let navíc je 
soukromou záležitostí a fi nancování nákladů je věcí veřejnou. 
Tím by se vztah generací vychýlil z rovnováhy. Ve 40. letech při-
padali na dva důchodce tři výdělečně činní občané. Proto je ne-
vyhnutelné, že se životní úroveň seniorů sníží, zejména proto, že 
se k důchodům připočítávají ještě náklady na zdravotnictví a so-
ciální péči. Otázkou zůstávají základní prvky nového sociálního 
zabezpečení, které jsou také problémem, protože se stále snižuje 
objem fi nančních prostředků. 

Navrhujeme proto druhou alternativu pro důchodové zabezpe-
čení a tou je čas – čas, v němž lidé bude pomáhat jiným lidem 
a který budou požadovat, až budou sami potřebovat pomoc. Náro-
ky na pomoc formou „našetřeného“ času jsou cenným navýšením 
důchodu. Ale ve skutečnosti je hodnota mnohem vyšší, neboť lidi 
více sbližuje.

Demografi cká změna je nesmírnou výzvou pro všechny. Je to 
ale jen velká příležitost. Musíme mít odvahu se jí chopit.

Herbert Henzler, Lothar Späth
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1.   RODINA BARTELSOVÝCH1 
ANEB JOHANNE, PŘIJDEŠ NĚKDY?

Po prarodičích, kteří dosahují biblického stáří, přichází silná střední genera-
ce, ale vnoučata chybějí. Demografi cký propad je v dnešní rodině normál-
ním jevem. 

Paní Eva Bartelsová se se svým životem už potýká dlouho. Ale 
nyní, když je jí 87 let, potřebuje pomoc; také proto, že díky novým 
kyčlím je opět pohyblivější. Jejímu manželovi Hansi-Friedrichovi 
je 82 let a je diabetik, sám sotva chodí a špatně vidí. Pečovatel-
ky z německého Červeného kříže docházejí do domu, aby sta-
rou dámu i jejího muže ráno nastartovali do nového dne. Mytí, 
ošetření otevřené nohy, natažení zdravotních punčoch, oblékání 
a mnohdy také příprava snídaně – a všechno, co k tomu patří. 
Večer všechno obráceně, dokud oba opět neleží ve svých poste-
lích. Ale i ve spoustě drobných úkonů během dlouhého dne jsou 
Bartelsovi odkázáni na ambulantní péči jiného druhu.

Hans-Friedrich sahá po telefonu, když je příliš horko nebo pří-
liš zima nebo má dlouhou chvíli. „Johanne, přijdeš teď?“ Syn byd-
lí v témže malém městě a řídí podnik založený jeho otcem, takže 
může být dost operativní. Dnes již sice vykonal svoji denní ranní 

1  Všechna jména v této kapitole byla změněna. 
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5

návštěvu, ale zatím ještě nebublá topení ani ještě nevysílá televi-
ze. Málokdy to trvá déle než čtvrthodinku a Johann přijde.

Často není jediným návštěvníkem. Jeho sestra Gesine, povolá-
ním pečovatelka o seniory, sprchuje mezi dvěma službami právě 
své rodiče. Nebo Elsbeth, další sestra. Přináší něco k jídlu, vaří 
kávu nebo řekne uklízečce, že je třeba opět umýt kuchyňské 
okno.

A ještě máme Annu a Marii, které bydlí dále ve starém městě 
a které opět několikrát v týdnu zajedou k rodičům, aby se vystří-
daly a pomohly svým sourozencům. Často se objeví také čtyři 
vnoučata, aby za pár euro vyvezla popelnice na ulici, vyzvedla si 
svoji prémii za jedničky ve škole anebo je jen krátce pozdravila, 
teď nově někteří také s přítelkyní.

Jak dobře se jejich rodičům daří, slyší pět dětí často a jsou to 
komplimenty od lidí, kteří poměry u Bartelsových dobře znají. 
Ale jak se povede Bartelsovým dětem, až budou samy staré a bu-
dou potřebovat pomoc? Tři z nich nemají žádné děti, které by se 
u nich zastavily, a také žádná vnoučata, která by si mohla vy-
jet na vyjížďku, kdyby se doma příliš nudila. „Musím se starat 
o své neteře a synovce. Snad se také postarají o mne!“ žertuje 
Anna příležitostně, ale pravděpodobně je v tom skryta také tro-
cha naděje. 

Demografi cká změna se odráží v rodině Bartelsových přímo 
vzorově. Eva a Hans-Friedrich, prarodiče, jsou teď v  požehnaném 
věku 87 a 82 let, který bude v budoucnu stále obvyklejší. V roce 
2000 bylo v Německu více než 500 000 lidí starších devadesáti 
let. V roce 2020 jich bude přes milion a v roce 2050 ještě dvakrát 
více, tedy 2,1 milionu, a to je více, než kolik obyvatel má dnes 
celé Slovinsko. Ale také budoucí generace Bartelsových bude ty-
pickou rodinou vývoje společnosti. Mají pět sourozenců, kteří se 
vřele milují a jsou šťastni, že patří do velké rodiny. Ale jen dva 
z nich založili své vlastní rodiny a přivedli na svět děti. Tím patří 
k trendu.

Zatímco v roce 1950 zůstalo jen jedenáct ze 100 žen bezdět-
ných, v roce 1965 jich bylo již třikrát tolik. V polovině šedesá-
tých let, krátce před antikoncepčními pilulkami, měla každá 
žena v průměru 2,5 dítěte. Potom toto číslo dramaticky pokleslo 
a kolísá okolo hodnoty 1,4. To je příliš málo k nahrazení dnešní 
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6 1.   RODINA BARTELSOVÝCH ANEB JOHANNE, PŘIJDEŠ NĚKDY? 

 generace rodičů. Po všem, co dosud víme, nejde tedy u demogra-
fi ckého vývoje jen o vychýlení, po němž nastoupí opět stabilita, 
i když na nižší úrovni. Je to navíc dynamický proces, v němž se 
obyvatelstvo dále scvrkává od generace ke generaci. 

Pokles porodnosti je vlastně „rozumnou“ reakcí na pokrok 
moderní civilizace. V západním světě neumírají sice děti v prv-
ních letech života, jako tomu bylo právě do konce 20. století. Čím 
nižší je dětská úmrtnost, tím méně se rodí dětí. Ale Němci jsou 
na tom ještě hůře. To platí především o akademicky vzdělaných 
ženách (a jejich mužích). Jen málokteré nechtějí v žádném pří-
padě děti. Ale posouvají narození dítěte stále na pozdější dobu 
a někdy už je příliš pozdě. Nejprve vzdělání, potom trochu pra-
xe a krátkodobé zaměstnání. A když se jim podaří postup v za-
městnání, opouštějí nerady zajímavou práci, aby si pořídily dítě. 
Neboť příliš rychle ztrácí kontakt s profesním světem. Ale spojit 
oboje dohromady, tzn. vykonávat povolání a zároveň vychovávat 
děti, je málokde tak těžké jako v Německu. Výstavba veřejných 
školek ve městech a na vesnicích je dávno očekávaným krokem 
správným směrem. 

Elsbeth, jedna z Bartelsových dcer, k tomu také přispívá. Obě 
děti jsou velké a ona se nechce jen starat o dům a rodinu. Pro 
návrat do její práce jako vyučené tesařky bylo již pozdě, a tak si 
bere občas drobné práce, aby se dostala z domu a vydělala si pár 
eur. Prodává na trhu vejce a zeleninu, ale největší radost má jako 
paní na hlídání. Se souhlasem úřadu péče o mládež doprovází 
třikrát týdně domů tři děti ze sousedství. A pokud bude mít víc 
času, mohla by svoji činnost rozšířit, protože poptávka stoupá.

Ne všichni se mají tak dobře jako staří Bartelsovi. Je realitou 
demografi cké změny, že silné ročníky tzv. baby boomu se nyní 
dostávají do věku babiček a dědečků, ale chybí dostatek dětí 
a vnoučat. Rodina se nerozrůstá a stará se o staré, dokud neze-
mřou. Kdo nechce zůstat sám, musí se o to včas postarat. Modely 
rodin se mohou lišit, ale kdo sám nemá žádné děti, ten má neteře 
a synovce nebo zná děti svých přátel nebo sousedů. A o ty se 
může trochu starat: někdy se zeptat, jak jde studium; někdy zvá-
žit, kde mladým lidem otevřít dveře nebo co jiného pro ně udělat; 
možností je celá řada. Nejde jen o to, aby měli povinnost nám 
pomáhat nebo o nás dokonce pečovat, když už to došlo tak  daleko. 
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Ale každý by si měl včas vytvořit takový svět, v němž jednou ze-
stárne. A pokud nemá žádné vlastní děti, jsou vztahy jiného dru-
hu ještě důležitější: rodina bude příště tam, kde se o sebe starají 
dva nebo více lidí.
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2.   NĚMECKO JAKO DEMOGRAFICKÝ 
MODEL?

Ve východním Německu již dnes zažíváme důsledky demografi ckých změn. 
V západní části to jde pomaleji. Ale není to žádná katastrofa, naopak: Ně-
mecko by mohlo posloužit jako příklad, jak by mohla probíhat změna ve 
prospěch společnosti. 

V noci na 9. ledna 2008 napadli vlci stádo ovčáka Siegmara Wen-
delbergera z Neu Jabelu v Mecklenburgu a zadávili 21 ovcí. Při-
tom šelmy v Německu vyhynuly přece již před 150 lety. Ale nyní 
přicházejí vlci stále častěji z Polska, usídlují se tu a loví zde. Pro 
Berlínský ústav pro rozvoj obyvatelstva má útok šelem symbo-
lický význam: „Po lidech přichází vlk,“ napsali vědci v jednom 
průzkumu o demografi cké situaci národa a mysleli tím nejprve 
východní Německo. Tam je člověk již na ústupu a mohl by pone-
chat v budoucnosti přírodě více prostoru. 

Prognózy uvádějí, že počet obyvatelstva na území bývalého 
NDR poklesne do roku 2050 o čtvrtinu až jednu třetinu. Důvodem 
je, že východní Němci, milující kdysi děti, se po převratu rychle 
přizpůsobili západnímu Německu v jeho nízké porodnosti. Další 
příčinou je exodus mladých lidí. Od roku 1989 ztratilo pět nových 
zemí 1,5 milionu lidí. Ti přesídlili do západní části, protože ve své 
vlasti nenašli žádnou práci a neviděli tam žádnou budoucnost. 
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Sasko mělo v roce 1990, když se Německo znovu sjednotilo, 
pět milionů obyvatel. Na konci roku 2009 to bylo ještě 4,2 milio-
nu a do roku 2020 uvádějí demografi cké průzkumy jen 3,8 mi-
lionu občanů. Kdysi bylo Sasko klíčovou oblastí průmyslového 
Německa a po převratu získalo mezi novými zeměmi opět rychle 
své místo na výsluní. Přesto se této zemi nepodařilo udržet své 
mladé, aktivní občany, protože hospodářský vývoj zaostával za 
západním Německem a dalšími oblastmi v Evropě. 

Vědci v oblasti výzkumu obyvatel přitom pozorovali při stě-
hování lidí z východní části jeden fenomén, který se vyostřil ve 
dvou rovinách. Bezprostředně po revoluci to byli převážně muži, 
kteří hledali na západě nové perspektivy. Ale již v roce 1991 za-
čaly při vysídlování východního Německa převažovat ženy, tedy 
právě ty, které se musely starat o děti a které jsou ještě ke všemu 
kvalifi kované. Ženy mezitím získaly – ostatně v celém Německu 
– mnohem více pracovních smluv než muži, a proto mají ženy 
více příležitostí v prosperujících oblastech západu. 

To, že právě ženy – potenciální matky a kvalifi kované síly – 
opouštějí východ, vytváří začarovaný kruh, který popisuje Ber-
línský ústav pro výzkum obyvatelstva: „Naopak ve společnosti 
zůstávají spíše sociálně slabší, staří a lidé s méně hodnotným 
vzděláním, tedy lidé, kteří mají nižší příjmy a pro něž je obecně 
těžší najít si práci. Právě tyto nepříznivé životní poměry ztěžují 
zastavení nebo dokonce změnu hospodářského a demografi ckého 
sestupného trendu.“ 

Vysídlování činí z východu demografi ckého předjezdce celého 
Německa. Mezi Předním Pomořanskem a Lužicí, od Vogtlandu 
do Západního Durynska můžeme již dnes pozorovat to, co čeká 
oblast starých spolkových republik za několik desetiletí. Brani-
borské okresní město Eberswalde ztratilo např. od roku 1990 více 
než pětinu obyvatel. Nyní má ještě 40 000, v roce 2030 by to 
mě lo být 32 000. Úbytek obyvatelstva se vyskytuje prakticky ve 
všech městských infrastrukturách: nejprve bylo zapotřebí méně 
dětských zařízení, dvacet jich bylo zavřeno během 15 let. Potom 
přišly na řadu školy: z deseti základních škol přežilo pět, z pěti 
středních škol zůstaly dvě. Jen nové ústavy sociální péče pro sta-
ré občany se nezavíraly: městská správa byla ráda za současný 
stav.
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Při poklesu obyvatelstva je dokonce nutno bojovat s kanalizací. 
Když je méně odpadní vody, teče pomaleji, zůstává déle v systému 
a začíná zapáchat. Jak uvádí městská rada v Eberswaldu, je nutno 
potrubí montovat nově nebo ho dokonce odstavovat. To ale dost 
dobře nejde, protože by se tím poškodila síť. Při čištění vedení se 
proto zkouší, zda by nešlo zmenšit průřezy. U zásobování pitnou 
vodou má město stejné problémy: když se ze sítě odebírá méně 
vody, mohou se v potrubích tvořit choroboplodné zárodky. To jsou 
některé z problémů, které je nutno – všude v Německu – řešit, 
když dochází k takovým demografi ckým změnám. Je to obtížné 
a stojí to hodně peněz, ale není to zase žádná katastrofa.

Ve východním Německu je např. mnoho nadbytečných bytů. 
Pokud nemá trh zkolabovat, musí do roku 2050 ročně zmizet 
50 000 bytů. Západoněmečtí starostové musí od roku 2040 zor-
ganizovat podobný proces přestavby, který se provádí nyní mezi 
Jenou a Stralsundem: v době od převratu do roku 2007 zde bylo 
strženo 220 000 bytů, do konce roku 2011 jich má být 380 000. 
Že to nemusí být žádná škoda, je možno pozorovat v Chemnitzu. 
Tam, kde kdysi chátraly obytné domy a stály benzínové čerpa-
cí stanice, je nyní park Concordia, velký areál pro volnočasové 
aktivity, v němž se vydovádějí mladí na kolečkových bruslích 
a horských kolech. Jinde se zřizují na uvolněných místech veřej-
né parky, znovu tam vysazují rostliny nebo se tam nechává jen 
příroda. 

Německo není v žádném případě v otázce demografi ckých 
změn osamoceno. Ve východní Evropě se porodnost po změnách 
v roce 1989/1990 prudce přizpůsobila nízkému standardu v zá-
padních zemích. Tomuto snižování vévodí nyní Německo, Rumun-
sko a Ukrajina, zatímco např. v Irsku a ve Francii se růst nesnížil 
tak radikálně. Celkově ale mají lidé v Evropské unii tak málo dětí, 
že počet obyvatel značně klesá. Vědci vypočítali, že by se do EU 
muselo přestěhovat 50 milionů obyvatel, aby měla v roce 2050 
stejný počet obyvatel jako dnes.

Ale i ve Spojených státech amerických se rodí stále méně dětí. 
Japonská společnost má celosvětově jednu z nejnižších porodnos-
tí a nejvyšší průměrnou délku života. A také migrace do Japonska 
je extrémně nízká. Ještě dramatičtěji se odvíjí demografi cký vý-
voj v Číně. Zde je průlom zvláště velký, protože politika  jednoho 
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 dítěte zavedená ještě za vlády Mao Ce-tunga ohrozila tradiční 
péči o seniory v rodinách. Veřejné důchodové zabezpečení a jiné 
prvky sociálního státu se teprve připravují, nejsou však ještě na-
tolik životaschopné, aby nahradily péči v rodinách. Proslýchá se, 
že čínské úřady již u německých investorů sondují možnost vý-
stavby domovů důchodců v metropolích, jako je Šanghaj. 

V jiných oblastech světa, především v chudých zemích Asie 
a v Africe, porodnost neklesá. Jak protichůdně probíhá vývoj, 
ukazuje srovnání Kanady a Ugandy. S 34 respektive 31 miliony 
obyvatel v roce 2009 jsou oba státy přibližně stejně velké. Ale 
v Kanadě je 17 procent obyvatel mladších 15 let, v Ugandě na-
proti tomu téměř 50 %. Z přehledu Spojených národů vyplývá, 
že v Ugandě se do roku 2050 obyvatelstvo zdvojnásobí, zatímco 
v Kanadě poroste jen díky přistěhovalcům.

Propastný rozdíl mezi narůstajícím a klesajícím počtem oby-
vatel bude v budoucnosti ještě větší. Ale z globálního pohledu 
není pochyb o tom, že pokles porodnosti a počtu obyvatel je to, 
co přelidněný svět potřebuje. V posledních stoletích se počet oby-
vatel zčtyřnásobil a činil na konci minulého století téměř sedm 
miliard. V roce 2050 nás bude ještě o polovinu více. Nyní se rodí 
na zeměkouli každou minutu 158 lidí. To činí ročně 82,8 milionu: 
stručně řečeno jedno Německo ročně navíc, a to v oblastech světa, 
kde panuje bída, hlad a nedostatek vody. V důsledku přelidnění 
se každý rok vykácí les velikosti Čech, což ničí úrodné oblasti na 
zeměkouli a destabilizuje světové klima. Pokud lidstvo přibrzdí 
své rozmnožování, bude to pro Zemi dobré. To platí i pro Evropu, 
zejména v období globalizace.

Problémem není jen samotný pokles počtu obyvatel, ale obrov-
ské tempo tohoto procesu. Vezměme si vrstevníka ve středních le-
tech, např. televizního moderátora Günthera Jaucha, ročník 1956. 
Když se narodil, bylo třetině obyvatel méně než 20 let a šestině 
více než 60 let. Podle statisticky průměrné délky života musí muž 
Jauchova ročníku počítat s tím, že okolo roku 2050 dá pozemské-
mu životu vale. Do té doby se demografi cké poměry změní: podíl 
mladých bude činit polovinu, ale podíl seniorů se zdvojnásobí. 
Ještě nikdy nenastala tak radikální změna složení obyvatel v tak 
krátkém časovém období. Enormní potřeba přizpůsobení, která 
z toho plyne pro společnost a její instituce, je vlastně výzvou.
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Na začátku 20. století byl ještě každý třetí občan Evropanem. 
Na konci 21. století bude Evropa mít jen pět procent obyvatelstva 
zeměkoule. Doby, kdy byla Evropa centrem světa, jsou pryč. To 
je dnes již patrné. Na jedné straně se řeší stále více konfl iktů 
mezi Spojenými státy americkými a Čínskou lidovou republikou, 
přitom dále roste jejich vzájemná závislost v oblasti hospodářství 
a fi nancí. Ale my Evropané můžeme být pionýry jedné z nejdů-
ležitějších otázek budoucnosti: mohli bychom dát zbytku celého 
světa příklad, jak se mají společnosti připravit na stárnutí a po-
kles počtu obyvatel. Každopádně Německo nemá tak špatné šan-
ce, jak se s demografi ckými změnami společenského pokroku 
vyrovnat.
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Jako poradci, v hospicu, u hasičů: Němci, staří i mladí se angažují. To je 
dobré! Neboť na dobrovolné pomocníky budeme brzy odkázáni stále více 
než dnes.

Při letních oslavách spolkového prezidenta v zahradách zámku 
Bellevue poškodilo 8000 nohou značně trávník a Janna Krügero-
vá a její spolužák Jan Lammel byli trochu zklamáni, že se hostitel 
ani na chvilku nezastavil, když pod vedením zahradníka zeleň 
opět upravili. Setkání s hlavou státu mělo být třešničkou na dor-
tu, ale tak tomu rozhodně nebylo. „Nejdůležitější je, že peníze, 
které jsme získali v našem zámeckém parku Bellevue, věnujeme 
na projekty na Balkánu a že nám to udělalo velkou radost a po-
slouží to dobrému účelu,“ uvedla Janna na internetových strán-
kách domácích novin o své návštěvě Berlína.

Mladí studenti z Lübecku pomáhali v rámci sociální akce „Ško-
láci pomáhají žít“ a jako více než 100 000 dalších mladých lidí 
v celém Německu pracovali osm hodin, místo aby se učili slo-
víčka a vzorce. Sekali trávník, pomáhali veterináři nebo ve vel-
kých podnicích. Díky výdělku z akce „Školáci pomáhají žít“ bylo 
možné organizovat a fi nancovat mládežnické projekty na Balká-
ně. Dosud se podařilo získat téměř 20 milionů eur na dobročinné 
konto, a ty byly použity na desítky projektů v Kosovu, v Bosně 
a Hercegovině, Makedonii, Srbsku a Albánii. Jaké projekty budou 
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realizovány nebo podporovány, rozhodují žáci a žákyně zúčastně-
ných škol na celoněmeckém setkání v předvečer tzv. sociálního 
dne. V roce 2010 padla volba na projekt „Dát šanci dětem ulice“ 
v albánské Tiraně. Částku 1,6 milionu eur vydělalo 100 000 žá-
kyň a žáků z celého Německa.

Když zorganizovali žáci v Šlesvicko-Holštýnsku pod vlivem 
první balkánské války roce 1992 první akci, byli ještě průkop-
níky proti trendu. U mladých dominoval v devadesátých letech 
ještě „konzumní trojboj: nákupy/kino/jít se najíst“, zjistil profe-
sor Horst W. Opaschowski z Ústavu pro výzkum volného času. 
Sociální a altruistické motivy měly od sedmdesátých let minulé-
ho století stále menší ohlas, uvádí Nadace pro otázky budoucnos-
ti. „Pomáhat ze své pozice znamená vytvářet lepší společnost,“ 
chtělo v roce 1974 ještě 43 procent, na počátku roku 2001 už jen 
31 procent obyvatel. 

Potom přišlo 11. září, den, kdy teroristé zničili unesenými le-
tadly věže Světového obchodního centra v New Yorku. V anketě 
uspořádané po této události se ukázalo, že do hnutí za „lepší spo-
lečnost“ se chce zapojit opět více lidí. 42 procent dotázaných sdě-
lilo, že jim takové zapojení pomohlo najít smysl života. Mladí lidé 
nejsou žádnou výjimkou. Že se právě z akce „Školáci pomáhají 
žít“ stalo tak silné hnutí – je to mezitím největší akce na podporu 
organizovaná školáky v celé Evropě, příliš nepřekvapuje. Mladí se 
chtějí angažovat a dobrovolně pracovat pro společensky prospěš-
né cíle. A rádi spolupracují při projektech, které sami organizují.

Ale také v tradičních velkých organizacích se daří dobrovol-
nému zapojení do služeb společnosti. 400 000 aktivních členů 
dobrovolných hasičů je ve dne v noci připraveno k jednomu úče-
lu: „hasit, chránit, vyprostit, zabránit“; 240 000 mladých lidí ve 
věku od jedenácti do sedmnácti let je činných jako mladí hasiči. 
Mládežnický Červený kříž má 113 000 členů, kteří jsou připrave-
ni pomoci jiným lidem tím, že provádějí sanitní službu ve škole, 
organizují prázdninové aktivity nebo pomáhají u velkých akcí. 
U německého záchranářského sboru působí více než 500 000 žen 
a mužů ve vodní záchranářské službě na plážích a koupalištích. 
V roce 2009 zachránili sami 723 lidí před utonutím. Počet poskyt-
nutí všech služeb první pomoci ve vodě a na souši je několikaná-
sobně vyšší. A v příkladech můžeme donekonečna pokračovat. 
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Např. fotbalové mistrovství světa v roce 2006: organizační výbor 
hledal 16 000 neplacených dobrovolníků („volunteers“) a přihlá-
silo se mu 70 000 uchazečů. Nebo sportovní kluby s tisíci trenéry 
a dobrovolnými pracovníky. 

Nikde na světě neexistuje tak široká síť dobrovolníků jako 
v Německu. Více než třetina Němců ve věku nad 14 let dnes pře-
bírá dobrovolně a zdarma práce, úkoly nebo funkce mimo rámec 
své rodiny a pracovního zařazení. To je výsledek průzkumu pro-
vedeného z pověření německého ministerstva pro rodinu v oblas-
ti neplacené práce, dobrovolné práce a občanské angažovanosti 
(3. přehled o dobrovolné práci v Německu z roku 2009). A co je na 
tom ještě lepší: angažovanost je trvalá. Průměrně vykonávají dob-
rovolníci svoji činnost již po dobu deseti let a převážně (90 pro-
cent) minimálně jednou měsíčně, více než polovina jednou týdně 
a třetina dokonce víckrát týdně. 

To, že mohla zůstat zachována stejná úroveň, nehledě na hospo-
dářskou krizi a demografi cké změny (ve srovnání s 2. přehledem 
o dobrovolné práci v Německu z roku 2004), ukazuje, jak dosud 
posílil trend k rozvoji občanské společnosti. Celkem 23 milionů 
lidí má vedle své práce a volného času také čas na společenskou 
práci založenou na „hodinovém plánu“. Průměrně dvě hodiny 
týdně, abychom byli přesní. To dělá 2,4 miliardy hodin ročně. Při 
hodinové mzdě sedm eur to činí celkem 17 miliard eur – to je 
gigantická tvorba hodnot, která je třiapůlkrát významnější než 
rozpočet na fotbal, který v jedné studii ohodnotil podnikový po-
radce společnosti McKinsey na 5,1 miliardy eur. 

Zvláště potěšitelné je, že dobrovolné zapojení si dovede před-
stavit stále více lidí, kteří dosud aktivní nebyli. V roce 1999, když 
byl zpracován 1. přehled o dobrovolné práci, bylo zapojeno jen 
26 procent lidí, v roce 2009 už to bylo 37 procent obyvatelstva. 
A možností uskutečnit dobrá předsevzetí je jako hub po dešti. Dů-
ležité místo zaujímají obvykle v Německu tradičně silné spolky 
v oblasti sportu, kultury a volného času. Ale také zapojení do so-
ciálních ústavů se v minulých letech zřetelně zvýšilo. Hnací silou 
jsou především maminky a tatínkové v rodinách a starší lidé.

Lidé se dnes angažují především proto, že chtějí něco udělat 
pro druhé a minimálně trochu změnit společnost. Stejně silné je 
také přání setkávat se s jinými lidmi. Altruistické motivy a touha 
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po sociálních kontaktech a sociální zapojení si udržují rovnová-
hu. Nemůže být v žádném případě sporu o tom, že dobrovolné 
zapojení je především obětavá nebo nezištná činnost. Především 
pro mladé lidi a nezaměstnané představuje angažování v této ob-
lasti také možnost získání kvalifi kace a příležitostně dokonce od-
razový můstek do profesní sféry; staří lidé se zase těší z toho, že 
mohou zkušenosti získané během svého života předávat jiným. 

Péče o jiné je také spojena s osobním vytvářením hodnot, jak 
tomu bylo i dříve. Příkladem jsou mnozí lidé, kteří mají v práci 
podřadnou pozici, ale v neplaceném sektoru zaujímají vedoucí po-
zice – u hasičů, u horské služby, u Červeného kříže nebo v rámci 
rodičovských aktivit. Dnes je to patrné zcela zřetelně – což lze 
vypozorovat na změněném sebeuvědomění a sebevědomí „dob-
rovolníků“. Marita Heinrichová2 je jednou z nich. Učitelka v dů-
chodu by se sama jistě tak nenazvala, nejde jí přece ani o „úřad“ 
ani o „čest“, ale o smysluplnou činnost, a proto společně s jiný-
mi chce něco podniknout. Domovu důchodců, v němž její matka 
strávila poslední roky svého života, zůstala Marita Heinrichová 
dodnes věrná. Když má čas, nalévá tam jednou nebo dvakrát týd-
ně kávu a povídá si s jeho obyvateli. Ale ještě větší radost jí dělá, 
když může pro staré dámy a pány organizovat výlety. 

A potom ještě vykonává další činnost v rámci místní služby 
„Babičky pomáhají“. Jednou týdně, již více než rok, předčítá Ma-
rita Heinrichová pohádky předškolním dětem. Pravděpodobně si 
brzy udělá malou pauzu. A místo toho posílí svou veřejnou čin-
nost v rámci spolku, který patří také k jejím mnoha dobrovolně 
zvoleným úkolům. Neboť čím více si užívala čtenářský kroužek 
s malými dětmi, tím větší měla téměř sedmdesátiletá vášnivá ces-
tovatelka problém zorganizovat si volno na svůj život.

Příklad Marity Heinrichové potvrzuje, že pomáhání druhým je 
hodně spojeno s vlastními zájmy a především také s životní fází 
nebo životní situací, v níž se momentálně nachází. Dobrovolné 
zapojení nelze naordinovat – k tomuto výsledku se také dospělo 
při výzkumu trendů z pověření německého ministerstva pro ro-
dinu. Lidé se vyhledávají podle motivu a zájmu svých činností. 
Spolky, organizace a ústavy se proto angažují podle větší nebo 
menší atraktivity možností nabízejících se na „trhu“. Současně 

2  Jméno je pozměněno.
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se dostává do popředí cenná a náročná činnost, což také zname-
ná, že bude do budoucna přikládána stále větší váha kvalifi kaci 
a dalšímu vzdělávání dobrovolníků.

Základy profesionalizace a také propojení činnosti dobrovol-
níků již existují. Například modelový program „Znalosti ze zku-
šeností pro iniciativy“ německého ministerstva pro rodinu, do 
nějž se do konce roku 2006 po dobu pěti let zapojilo téměř 1000 
dříve vyškolených trenérek seniorek v 35 komunitách z deseti 
spolkových zemí a v němž bude různým způsobem pokračovat 
sedm z deseti zúčastněných spolkových zemí. Trenéři, což jsou 
profesně i lidsky zkušení lidé mezi 55 a 70 lety, pomáhají stávají-
cím skupinám dobrovolníků často v klasických slabinách, jako je 
organizace, fi nance a veřejné práce.

„Servisní středisko pro dialog mezi generacemi“ rovněž vznik-
lo z podnětu německého ministerstva pro rodinu. Na interneto-
vé platformě servisního střediska se diskutuje a prezentuje asi 
10 000 projektů přesahujících hranice generací. Kancelář pro 
tyto projekty existuje od roku 1994 a je pověřena koordinací těch-
to projektů a také poskytováním informací a dalším vzděláváním 
v této oblasti.

Nebo např. německá síť občanské angažovanosti, která byla 
založena v roce 2002 členy národní rady „Mezinárodního roku 
dobrovolníků“. Zatím má 230 spolupracujících skupin, v nichž je 
opět organizováno několik milionů lidí. Organizace celoněmec-
kého týdne občanské angažovanosti, naposledy uspořádaného 
v září 2010, je nejznámějším projektem této sítě.

Dobrovolné zapojení tolika lidí do občanských organizací, 
svazů, spolků, iniciativ a sítí je velmi dobrá zpráva v souvislos-
ti s demografi ckými změnami. Neboť v pozdějším věku jsou ob-
čansky činní především lidé, kteří začali již v mládí. A budoucí 
společnost s mnoha seniory a stále menším počtem mladých lidí 
se bude stále více, až dnešní mladí lidé zestárnou, spoléhat na 
občanskou angažovanost.
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Převzetí odpovědnosti – tomu se člověk musí naučit. V rámci tzv. Roku ob-
čanské pomoci by mohli mladí muži a ženy vykonávat služby pro společnost 
a tím se učit pro život. 

Johann umí svého starého otce zvládnout nejlépe: ven z invalidní-
ho vozíku, dovnitř do auta; ven z auta, do vozíku, po rampě naho-
ru do restaurace, tam vycvičeným okem najít stůl, k němuž může 
otcův vozík a matčino chodítko dobře zaparkovat. A po jídle cesta 
na toaletu – s Johannem to jde nejlépe, protože se věci odvíjejí 
tak rutinně a samozřejmě. Pro Hanse-Friedricha Bartelse je teď 
dobré to, s čím kdysi hořce bojoval, ale čemu nemohl zabránit: že 
jeho syn Johann odmítl vojenskou službu. V civilní službě u ně-
meckého Červeného kříže se naučil zacházet se starými lidmi: 
jak je uchopit, kdy se musí zvednout; jak se jim má pomoci na 
toaletě a že si nesmí brát osobně, když jsou podráždění.

Tak jako kdysi Johann Bartels, vykonává dnes – podle stavu 
v září 2010 – 62 000 mladých mužů v Německu civilní službu. 
Starají se o postižené, o staré nebo nemocné lidi. Pečují o ohrože-
né druhy, starají se o přírodní rezervace, pomáhají při udržování 
čistoty půdy a vod nebo udržují válečné hroby. 

Souziti generaci D   18Souziti generaci D   18 26.3.2013   14:23:5726.3.2013   14:23:57



19

Bez těchto mladých lidí by se sociální služby v nemocnicích 
a pečovatelských domech, při pomoci postiženým, ve sportu, při 
péči o děti a mladistvé, při práci s nakaženými AIDS a drogově 
závislými dostávaly do ještě větších potíží, než vlivem snižování 
nákladů dosud jsou. 

Civilní služba se nestará jen o to, aby společnost dnes tu a tam 
fungovala. Je to zároveň investice do budoucnosti. Kdo se v civil-
ní službě stará o lidi, kteří potřebují pomoc, ten se učí pro život. 
Jednou nadejde den, kdy bude třeba se postarat o starší rodiče 
nebo pomoci nemocné partnerce. Potom jsou tyto znalosti a zku-
šenosti mimořádně cenné – pro samotné zúčastněné, ale také pro 
nás všechny. Neboť společnost je přetížena narůstající potřebou 
profesionálních služeb. 

Bylo logické, že spolková vláda na počátku roku 2010 civilní 
službu nově vymezila. Cílem je ji vytvořit více jako „výukovou 
službu“ s vyšším odborným vzděláním v příslušných oblastech 
použití. Neboť jedno je jisté: stárnoucí a zmenšující se společnost 
potřebuje ještě více občanské „sociální“ angažovanosti pro úkoly, 
které v rámci placené činnosti už není možné zajistit. 

Ve skutečnosti však jde vývoj opačným směrem. Civilní služ-
ba se nerozšiřuje, ale omezuje. S hlasy berlínské koalice zkrátil 
Spolkový sněm brannou povinnost k 1. červenci 2010 z devíti na 
šest měsíců. Také povinná civilní služba bude trvat v budoucnu 
jen půl roku, protože se jedná o „náhradní službu“. Dobrovolné 
prodloužení je možné. Zda tato možnost bude stačit, aby se za-
bránilo obávanému nedostatku osob v zařízeních dobročinných 
organizací, zůstává nezodpovězeno. Například jedna z obdob-
ných dobročinných organizací ohlásila ústup již během diskuse 
o sporném krácení. Při tak krátké službě není možné rozumné 
využití pracovníků civilní služby. Nebylo by tedy jisté, nehledě 
na velkou potřebu, že stát ještě v budoucnu vůbec najde dostatek 
náhradních míst pro lidi, kteří odmítnou vojenskou službu – po-
kud v budoucnu vůbec ještě nějaká bude. V průběhu současně 
probíhající velké reformy v ozbrojených složkách by měla armá-
da snížit počty na přibližně 180 000 až 185 000 vojáků a při-
tom by se měla branná povinnost zrušit. Tím by se mělo údajně 
předejít také rozhodnutí spolkového ústavního soudu o oprávně-
nosti branné povinnosti. Kolínští správní soudci položili soudu 
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v  Karls ruhe otázku, zda je praxe v povolávání občanů ještě v sou-
ladu se základním právem, když už vlastně žádná „povinná služ-
ba“ neexistuje. Ve skutečnosti musí stále „sloužit“ méně mladých 
mužů. V roce 2008 bylo 456 000 z nich odvedeno, ale jen 68 270 
jich bylo povoláno. Ostatní nejsou použitelní?

Jak stát provádí výběr, uvedli před několika lety ve Spiegelu 
mladí muži, kteří byli neschopni vojenské služby: Bastian, vášni-
vý tenista: „Trénuji dvakrát týdně, mnohdy častěji, o víkendu hra-
ji za svůj klub nebo jsem na turnajích. Zraněn jsem po celou dobu 
skoro nikdy nebyl, jednou jsem měl zlomený nos, jindy jsem měl 
vykloubené rameno, ale to se vždy stalo při fotbale. V okresním 
úřadu pro odvod branců jsem pak musel na kontrolu zraku a slu-
chu, to nebyl žádný problém. Potom jsem se měl položit na lůžko. 
Doktor, který mě vyšetřoval, zvedl moji levou nohu. Zeptal se, zda 
to bolí, a já jsem řekl ANO. Tím byla prohlídka skončena.“

Příběh Jörna z Kasselu je podobný: „Chtěl jsem být čestný. Pro-
to jsem při prohlídce uvedl všechny potíže a zranění při sportu, 
které jsem dosud měl. Nebylo jich mnoho. Nejhorší bylo prasklé 
kloubní pouzdro v koleni, které bylo patrné. Hraji házenou v Kas-
selu a v době prohlídky jsem byl v juniorce raftingového národ-
ního týmu. Nikdy jsem neměl nějaké potíže při sportu nebo při 
extrémní zátěži. Byl jsem fi t a ujistil jsem při prohlídce doktora, 
že nemám žádné problémy. Doktor potom něco zabrumlal, jako 
„no, uvidíme“ a poslal mě domů. Za krátkou dobu jsem obdržel 
potvrzení o svém vyřazení. Dnes studuji sport v Kasselu.“

„Když jsem musel nastoupit na prohlídku, měl jsem právě za 
sebou sezónní přípravu,“ uváděl 23letý Eugen z Vellmaru. „Byl 
jsem fi t a zahrával jsem si s myšlenkou, že bych se po ukonče-
ní základního vzdělání nechal zaměstnat dlouhodobě u armády. 
Lékařce jsem vysvětlil, že jsem výkonnostní sportovec a nemám 
žádné tělesné potíže, jedině moje bandáž na noze ji překvapila. 
Přitom je to jen rozmar, na kterém si zakládají mnozí fotbalisté. 
Z pověry, nikoliv proto, že by byli skutečně zraněni. Ačkoliv jsem 
chtěl k armádě, dostal jsem za tři týdny dopis, v němž stálo, že 
jsem osvobozen od vojenské služby. Téhož roku jsem se svým 
fotbalovým týmem postoupil do vyšší soutěže. V rozhodujícím 
utkání jsem vstřelil vítěznou branku.“
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Se spravedlností to nemá nic společného, spíše s plány na roz-
mísťování a změněný charakter využití branců. Když je někdo 
osvobozen od vojenské služby, potom odpadá rovněž možnost ci-
vilní služby jako „náhrady“. Jediná osobní povinná služba, kterou 
nařizuje stát svým mladým občanům, se rozvíjí právě v době, kdy 
je společnost zatížena novými úkoly – již ne na poli obrany země, 
ale v sociální sféře stárnoucí společnosti. 

Proto je třeba vzít v úvahu konec vojenské, příp. civilní služby, 
zavedení všeobecné povinné služby je třeba znovu projednat. Tato 
otázka byla vznesena opět např. v roce 1994 tehdejším kancléřem 
Helmutem Kohlem. Ten navrhl, aby musel nastoupit do služby 
každý mladý občan, ale každý by se měl rozhodnout, jak chce být 
využit: v armádě, v civilní nebo v humanitární službě. Dvě třetiny 
obyvatelstva, tak to tvrdily výzkumy, považovaly tehdy myšlenku 
za dobrou. Ale nestalo se nic.

Přednosti jsou dnes jasné. Všeobecná povinná služba by od-
stranila nespravedlnost stávajícího systému najednou. S mladý-
mi muži by se zacházelo stejně a také by existovala rovnost mezi 
pohlavím, protože ženy by byly samozřejmě také povolávány. Pře-
devším by všeobecná povinná služba pomohla řešit úkoly, které 
před naši společnost staví demografi cké změny.

Přitom se nejedná jen o velký fi nanční přínos, který by se 
v rámci sociálních a civilních služeb vytvářel po celá léta doma 
i v zahraničí. Mnichovský ředitel společnosti McKinsey pan Mi-
chael Jung poukázal v létě roku 2010 v reformní komisi Bundes-
wehru na to, o jaký „dramatický potenciál“ by se jednalo, kdyby 
se skončilo s povinnou vojenskou službou: „Minimálně stejný 
jako fi nanční přínos je i přínos v orientaci a rozvoji, který by 
např. mohl zabránit špatnému nasměrování pracovní dráhy již 
v počátku. Takové služby jsou integrační pomocí pro všechny – 
pro migranty, pro mladé lidi, kteří mají problémy se vzděláním, 
ale také pro příslušníky elit.“ Zkušenosti ze vzájemné pomoci by 
mohly být dobré pro soudržnost společnosti, která se stále více 
štěpí. 

Mohly by se rozvinout také mnohé dobré iniciativy. Vedle ci-
vilní služby, která je povinnou službou pro ty, co odmítnou vojen-
skou službu, existují četné modely dobrovolných služeb potřeb-
ných pro společnost, a ty jsou velmi oblíbené. Rok dobrovolné 
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sociální pomoci, který vznikl před 40 lety z Diakonického roku, 
mohou mladí lidé strávit péčí o druhé, při pomoci dětem a mla-
distvým, v nemocnicích nebo ve sportovních klubech nebo při 
péči o památníky a také ve spolkovém svazu péče o německé vá-
lečné hroby. Počet účastníků stoupá rok od roku. V roce 2004 
to bylo téměř 25 000; nyní věnovalo přes 35 000 mladých žen 
a mužů rok svého života sociální činnosti.

V devadesátých letech minulého století přibyl Rok dobrovolné 
pomoci životnímu prostředí. Na něm se podílelo 2000 mladých 
lidí. Typickou oblastí využití je přírodní park Wattenmeer ve Šles-
vicko-Holštýnsku, kde 40 účastníků v rámci tohoto hnutí pomá-
halo např. dětem objasnit přírodní svět parku Wattenmeer nebo 
vysadilo na malém písečném ostrově Trischen přes 150 druhů 
ptáků, které tam lze pozorovat. 

Pro tyto dobrovolné činnosti mládeže existuje dokonce zákon. 
Ten vidí ve službě zvláštní formu občanské angažovanosti, která 
zároveň podporuje rozvoj vzdělání mladých. Účastníci vykonávají 
svou službu na plný úvazek doma nebo v zahraničí. Dostávají 
ubytování, stravu, pracovní oblečení a kapesné, většinou okolo 
150 eur a mají pojištění zdravotní, důchodové, v nezaměstnanosti 
a proti úrazu. 

Politováníhodné je, že veřejná místa chtějí pod mimořádným 
tlakem rozpočtového defi citu omezit také služby dobrovolníků. 
Například v Šlesvicko-Holštýnsku se provádí tato politika pod 
heslem: „Šetřeme za každou cenu“. U dobrovolných služeb lze 
ušetřit malé částky, ale jejich zrušení stojí mnohem více – totiž 
část příležitosti, že mladí lidé věnují rok svého života společensky 
potřebnému účelu. To, co si můžete pořídit za kapesné pro společ-
nost v sociální oblasti, jako je ochrana životního prostředí a příro-
dy, byste si stěží mohli z fi nančních důvodů koupit na trhu. 

Na mladé lidi, kteří se chtějí angažovat v konkrétní rozvojové 
zemi, se obrací od roku 2008 „celosvětová“ dobrovolná služba. 
Rozsahy činnosti jsou rozmanité: sahají od vzdělávání a zaměst-
návání mladých při ochraně životního prostředí a zdraví až po 
kulturu a společnost. Soukromé pomocné organizace vytvářejí 
ve svých projektech místa, kde největší část nákladů hradí spol-
kové ministerstvo pro rozvoj. V prvních dvou letech vycestova-
lo přes 5800 dobrovolníků do celého světa, počet uchazečů je 
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 mnohonásobně vyšší. 60 procent dosavadních pomocníků v roz-
vojových zemích na dobu určitou jsou ženy. To je také úmysl: 
„celý svět“ upřednostňuje mladé ženy, neboť bylo dosud těžké 
zapojit je do projektů na pomoc rozvojovým zemí. Protože nemají 
povinnou vojenskou službu, nemají také žádný přístup k place-
ným místům civilní služby v zahraničí a musejí si náklady na 
vyslání většinou hradit samy. 

Také Evropská komise přijala myšlenku přeshraničních dobro-
volnických služeb a vytvořila pro to vlastní organizaci: Evropská 
dobrovolná služba zprostředkovává službu mladých lidí člen-
ských států EU navzájem. Pokud by se ale Brusel pokusil řídit 
centrálně nabídku dobrovolných služeb v rámci Evropy sám, byla 
by to špatná cesta. Toto téma si musí každá členská země řídit 
sama. A musí být zajištěno, aby služby mladých lidí – ať už na 
dobrovolném základě nebo na základě povinnosti – byly prová-
děny výhradně z celospolečenské potřeby a zvláště pro sociální 
účely.

Přesuňme se jinam, do Porúří. Obsluha v kavárně je zdvojena: 
dvě mladé dámy, jedna s mentálním hendikepem, druhá nikoliv, 
tvoří v práci tandem. Nebo v integrační škole, kde se společně učí 
hendikepovaní a zdraví mladí lidé; starší pán sedí uprostřed mezi 
nimi a podporuje je při školní práci, učí je přitom, jak si vzájemně 
pomáhat. Dívka v kavárně a mladík ve školní lavici absolvují prá-
vě svůj Rok občanské pomoci. Evangelická církev tak v rámci své 
akce „Essen – město lidí“ formulovala myšlenku, aby dobrovolní-
ci byli nasazeni na jeden až tři roky do veřejné pomoci hendike-
povaným a dostali za to „občanskou odměnu“. Nyní je to 1075 eur 
měsíčně včetně sociálního pojištění. To je těsně nad tzv. Hartz IV 
(základní podpora v nezaměstnanosti v Německu – pozn. překl.) 
včetně toho, kolik lze vydělat v tzv. Ein-Euro-Job (kromě podpory 
lze vydělat max. jedno euro za hodinu – pozn. překl.). Neexistují 
žádné formální bariéry pro přístup k Roku občanské pomoci. Co 
se ale vyžaduje, je schopnost týmové práce. Co se získá, je čin-
nost, kterou si sám zvolím a vytvořím, kterou se pod dohledem 
odborníka v praxi naučím a pro niž v každém případě platí: je ze 
sociálního hlediska důležitá.

Tuto „profesionální dobrovolnou činnost“ vytvořil Klaus von 
Lüpke, který vedl akci „Město lidí“ 29 let, než odešel v roce 2006 
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do důchodu. Jeho myšlenka byla dobrá: nepodrývá mzda motiva-
ci, aby se člověk angažoval bez nároku na odměnu a dobrovolně? 
Nebo naopak: nejedná se o mzdový dumping, který likviduje re-
gulérní zaměstnání? Von Lüpke vyvrací tyto námitky třemi pře-
svědčivými argumenty: „Rok občanské pomoci celkově působí 
jako praktická škola humánnosti zpětně na další rozvoj kultury 
dobrovolnických služeb. Rok občanské pomoci slouží jako druh 
pracovně-politické dílny rozvoje nových forem práce v přecho-
du od pracovní společnosti na aktivní společnost. Rok občanské 
pomoci přispívá jako podpůrný program společenské solidarity 
k tomu, aby se to „sociální“ dostalo z okraje zpět do středu společ-
nosti a dále se rozvíjela kultura našeho společného soužití.“

O Rok občanské pomoci se zajímají lidé z různých důvodů. 
Je to třeba počítačový expert, který je právě ve svém oddělení 
nadbytečný. Pro něj je alternativou k nezaměstnanosti příležitost 
udělat jednou něco zcela jiného, vykonat něco hodnotnějšího, než 
využít „pracovní příležitosti“ v rámci Hartz IV. Nebo obchodní zá-
stupce, který již pomáhal bezplatně u hendikepovaných v rámci 
prázdninového volna a toto sociální zapojení ho tak uspokojovalo, 
že to na určitou dobu chtěl vykonávat jako hlavní činnost. 

Je hodně zaměstnaných lidí, kteří touží po volnu na celý rok, 
ale změnu vyhledávají raději v angažovanosti pro jiné lidi, než 
aby se vydali na cestu kolem světa nebo zůstali doma na gauči. 
Někteří z nich objevili Rok občanské pomoci, což by se při běž-
né výdělečné činnosti nedozvěděli, zejména jaký má význam pro 
jiné lidi a jak je to dobré. To se odráží v prohlášení člena domova 
důchodců při zapojení jedné účastnice do Roku občanské pomoci: 
„Jaké požehnání je tato „naše občanka“ pro nás: zpívá si s námi 
a pomáhá nám na toaletu, naslouchá našim příběhům a pomáhá 
nám při škrabání brambor a krájení zeleniny, při pečení koláčů 
a vaření kávy, sedí s námi u stolu a jí s námi společně a dává 
pozor na to, abychom dostatečně jedli a pili. Pomáhá nám nachá-
zet při konfl iktech správné řešení. Skoro žádný z nás už nemá 
příbuzné. A pečovatelky, které nám pomáhají při mytí a oblékání 
a braní léků, udělají v krátké době strašně moc, ale musí rychle 
odejít. Proto pro nás tolik znamená „naše občanka“; je to prostě 
člověk, který tu na nás má hodně času.“
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O myšlenku sloužit nějakou dobu společnosti se opírá nové 
vzdělávací hnutí „Teach First Deutschland“, které zavedli absol-
venti Hertie School of Governance podle amerického vzoru.  Teach 
First Deutschland bude dosaženo, když všechny děti získají solid-
ní školní vzdělání, tudíž i ty z horších rodinných poměrů. Žákyně 
a žáci ve školách v sociálně problémových oblastech jsou podpo-
rováni speciálními odbornými silami, tzv. fellows. Jsou to lidsky 
a odborně nejlepší absolventi vysokých škol, kteří po dobu dvou 
let částečně pomáhají při výuce, částečně pořádají kurzy, projek-
ty a pracovní spolky po vyučování.

„Kdo získá dobré vzdělání, měl by společnosti něco vrátit,“ – 
tato myšlenka oslovuje mladé lidi, jako např. Lukáše Gaertnera. 
Studoval podnikovou ekonomii v Mnichově a v Hongkongu, získal 
velkou praxi po celém světě a mohl si vyhledat zaměstnání jako 
mladý vedoucí pracovník v hospodářském sektoru. Ve skutečnos-
ti se mu ale zalíbila jedna škola v Berlíně Lichtenbergu, kde po-
stupně bojoval o přízeň jedné osmé třídy.

Gaertner je jeden z více než 100 fellows prvního ze dvou roč-
níků Teach First Deutschland, kteří byli vybráni z 1300 uchazečů 
a pracují ve vybraných školách jako pomocníci a vzory žáků, vy-
učují dílčí skupiny, cíleně podporují jednotlivé žáky a vymýšlejí 
nové aktivity.

Na školy jsou vysíláni jen uchazeči s vysokou empatií, kteří se 
vyznačují sociální, kulturní, politickou nebo sportovní angažova-
ností a také nadprůměrnými akademickými schopnostmi. Teach 
First Deutschland připravuje fellows na jejich mimořádné úkoly 
v rámci tříměsíčního kompaktního kurzu a pravidelně se o ně na 
školách stará. 

Mzdu fellows – asi 1700 eur hrubého – platí zřizovatel školy, 
všechny ostatní náklady jsou hrazeny z darů četných nadací a fi -
rem, jako jsou nadace Vodafone, nadace Robert Bosch, McKinsey, 
Lufthansa nebo DHL Deutsche Post. Jejich předseda představen-
stva Frank Appel říká, proč je jeho podnik zainteresován na tom, 
aby se budoucí vedoucí pracovníci angažovali před profesní ka-
riérou v ožehavých sociálních problémech v oblasti vzdělání: co 
se tam při práci s lidmi naučí, je „důležitější než titul MBA“.

A fellows z toho pak žijí, když po dvou letech práce ve ško-
le nastoupí do zaměstnání. Společnost naopak profi tuje z toho, 
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když se potom fellows dlouhodobě na svých pozdějších funkcích 
ve všech společenských oblastech kompetentně zasazují o řešení 
záležitostí znevýhodněných žáků a o větší spravedlnost v oblasti 
vzdělávání. 

„Pomoc pro druhé je příležitostí pro tebe“ – toto heslo z  Teach 
First Deutschland platí všude tam, kde se lidé starají o druhé. 
Každý by si měl tuto zkušenost jako mladý dospělý vyzkoušet, 
a to v rámci všeobecné povinné služby. Nemusí jít o žádnou cen-
trální celoněmeckou pracovní službu, ale o pestrou mozaiku ve-
řejně prospěšných služeb, které se budou realizovat v rámci myš-
lenek, modelů a organizací a bude je regulovat stát a které budou 
mít zažité ti mladí lidé, kteří si podle svého uvážení vyberou, jak 
využít svůj čas pro společnost.
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Lidé se dříve nemohli dostatečně naučit převzít sociální zodpovědnost a po-
máhat druhým. „Service learning“, inovativní koncepce vzdělávání z USA, 
přináší studentům radost a společenskou angažovanost.

Osmáci z hesenského Weinheimu nazývají svůj projekt. „Společ-
né experimenty z laboratoře chytrých lidí“. S předškoláky neda-
leko ležící školky zkoušejí dvakrát týdně, zda vzduch něco váží, 
za jakých podmínek hoří svíčky nebo jak přimět modelínu, aby 
plavala. Než mohou experimenty uskutečnit, je potřeba mnoho 
příprav: mladí „laboranti“ si musí při vyučování nejen nechat 
vysvětlit základní přírodovědecké jevy, ale mimo to také důklad-
ně promyslet, jak experimenty dětem srozumitelně prezentovat. 
Maskot a napínavý příběh na počátku přispějí nakonec k tomu, 
že děti pro věc zahoří.

Žákyně augsburského gymnázia udržovaly intenzivní vztahy 
s domem s pečovatelskou službou v přímém sousedství jejich 
školy. Dívky se angažovaly v koncertech a divadelních představe-
ních, které si předtím připravily v hodinách němčiny a hudební 
výchovy, a v pravidelných návštěvách domovů. Zkušenosti, které 
v domovech získaly, prezentovaly opět při vyučování a dostávaly 
zpětnou vazbu. Součástí byla také pečovatelská služba. Student-
ky např. zjistily, jak je ústav organizovaný a jaké potřeby mají 
staří lidé.
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Dělat něco pro druhé a něco se přitom naučit – to je základní 
myšlenka „Service learning“. Ať už jde o společné experimen-
ty s předškoláky, divadelní představení pro obyvatele přilehlého 
domova důchodců, nácvik čtení s dětmi přistěhovaleckých rodin 
nebo vaření pro bezdomovce: při učení formou vlastní angažova-
nosti se děti a mladí již brzy dozvědí, že se vyplatí zapojit se do 
společnosti. „A dokážou použít školních znalostí k řešení skuteč-
ných problémů – to zvyšuje motivaci k učení,“ ví Anna Seiferto-
vá, vedoucí projektu Freudenbergovy nadace. Nadace iniciovala 
„Service learning“ v Německu v roce 2001 a podpořila spolkovou 
internetovou akci „Učení formou vlastní angažovanosti“, které se 
zúčastnilo více než 60 škol z jedenácti spolkových zemí. Někte-
rým z nich radili a vedli je přímo z obchodních středisek, jiným 
radily dobrovolnické organizace, nadace rozvoje občanské společ-
nosti a další mimoškolní partneři.

Zajímavý příklad v opačném směru – angažovanost společnos-
ti pro rozvoj mládeže – nabídly mnichovské Kammerspiele v létě 
2009 svým projektem „Vyšší škola svobody“. Angažovaní diva-
delníci pozvali žáky, učitele a rodiče této vyšší školy do prázdné 
budovy školy v Mnichově-Schwabingu, kde vytvářeli a insceno-
vali společné vyučovací hodiny jako divadlo. Při týdenní práci 
proměnili účastníci každodenní činnosti v umělecké způsoby vy-
jádření a na závěr je předvedli publiku. Pracovní proces a úspěch 
poskytly žákům novou sebedůvěru v boji proti mocným klišé, 
která by studenti školy stejně nepoužívali. Mnichovský Merkur 
po představení napsal: „Co zamrzí, je, že člověk pocítí, jak velký 
potenciál tu vězí, jen ho objevit a podpořit; kolik lidí promarní 
svůj potenciál v našem strnulém systému vzdělávání. Co ale dává 
naději: několik těchto mladých osobností působí dostatečně silně, 
aby si přes to všechno svoji vlastní cestu našlo.“

Na svoji průkopnickou roli ve věcech sociální angažovanosti 
svých mladých rodáků může být Badensko-Württembersko hrdé. 
Již od školního roku 2004/2005 zařadilo všech 480 středních škol 
v zemi do svého učebního plánu „Tematický projekt sociální an-
gažovanosti“. „TOP SE“, jak zní německá zkratka, je interdiscipli-
nární povinný projekt, který má v průběhu školního roku 72 vy-
učovacích hodin. Každoročně se ho účastní až 40 000 studentek 
a studentů. Budou vyškoleni jako sportovní poradci,  mediátoři 
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a školní asistenti a jako takoví budou podporovat mladší děti ve 
vlastní škole nebo v základních školách. Angažují se jako navi-
gátoři nebo pomáhají s domácími úkoly. Absolvují různé druhy 
sociální praxe ve spolcích a sdruženích, u hasičů a v jiných zá-
chranných službách a v domovech důchodců nebo v domovech 
s pečovatelskou službou. Zkrátka: učí se nejrůznější způsoby, jak 
převzít odpovědnost za sebe a ostatní.

Bertelsmannova nadace získala v roce 2007 v rámci „TOP SE“ 
zvláštní cenu za „společenskou angažovanost jako vzdělávací cíl“. 
A americký vývojový psycholog Richard Lerner vyzdvihl v inter-
view pro časopis Zeit: „Mladí lidé náhle cítí, jak mohou být jejich 
znalosti užitečné, a řeknou si: když budu vědět ještě víc, mohu 
změnit ještě více věcí. Opustí proto pasivní postoj školáků konzu-
mentů. Mezi dobrovolnou angažovaností a školní prací existuje 
přímá souvislost, protože mladí velmi rychle pocítí, že oboje se 
navzájem pozitivně ovlivňuje.“

Několikaletá studie německého institutu mládeže ve spolupráci 
s výzkumnou sítí Technické univerzity v Dortmundu, ukončená 
v roce 2008, jednoznačně potvrdila, že mladí získají prostřednic-
tvím dobrovolné angažovanosti sociální, kulturní, sebemotivační, 
rétorické, organizační a pedagogické schopnosti a kvalifi kace, 
které se budou od jejich neangažovaných vrstevníků výrazně li-
šit. Kdo si tyto znalosti a schopnosti odnese do života, shrnuje 
vědec, bude mít mnohé snazší. Protože je to trvalé: jako sociální 
kapitál, pro profesní orientaci a společenskou účast v dospělosti.

V roce 2009 následovalo tuto „sociálně geniální“ iniciativu 
Severní Porýní-Vestfálsko: Bankou WGZ fi nancovaná iniciativa 
„Service learning“ Spolku aktivních občanů podporuje učitelky 
a učitele všech škol druhého stupně v zemi, aby společenskou 
angažovanost začlenili do svého vyučování. Také tato iniciativa 
spojuje školy a veřejně prospěšné organizace, aby realizovaly nej-
různější projekty společně se studenty. Vždy přitom jde o otázku: 
Co umíš dobře, co ostatní potřebují?
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