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Oddělení pro vnější vztahy

Evropský parlament mládeže v ČR, z.s. (EPM v ČR), je neziskovou, politicky
neutrální a nezávislou organizací, zaměřující svoji aktivitu zejména na žáky
středních škol. Naším cílem je přispívat k rozvoji dovedností a znalostí mladých
lidí v ČR vytvořením platformy pro svobodné sdílení názorů. V přístupu k žákům
kombinujeme prvky aktivního užívání cizího jazyka s akademickou diskuzí.
Hlavní činností EPM v ČR je pořádání zasedání, během kterých delegáti
(středoškoláci z celé ČR i ze zahraničí) diskutují o společenských problémech
ať už z oblasti kultury, průmyslu, nebo lidských práv. Delegáti jsou rozděleni
do tzv. komisí, které částečně kopírují výbory Evropského parlamentu.
Tyto komise jsou vedeny zkušenými facilitátory z České republiky i jiných zemí
Evropy, kteří jsou vyškoleni jak po akademické stránce, tak i v rámci práce se
skupinou.
První částí zasedání je vždy teambuilding, jehož cílem je stmelit skupinu.
Následné diskuze probíhají při práci v komisích, během níž se delegáti snaží
vymyslet společná řešení daných problémů a sestavit z nich tzv. rezoluci,
tedy soubor kroků, které by měly relevantní instituce učinit v té či oné oblasti.
Tyto vytvořené rezoluce pak delegáti prezentují během poslední části zasedání
– Valného shromáždění.
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EPM v ČR se také aktivně angažuje v oblasti pořádání a účasti na národních i
mezinárodních trénincích a workshopech, panelových diskuzích či různých
společenských událostech s cílem rozvíjet veškeré účastníky, členy a organizaci
jako celek.
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EPM v ČR byl založen v roce 1998 a je jednou ze 40 sesterských organizací
programu European Youth Parliament (EYP) pod patronací SchwarzkopfStiftung Junges Europa. EYP funguje již od roku 1987 a v dnešní době zapojuje
přes 30 000 mladých lidí ročně. V programu nejsou zapojeny jen členské
země Evropské unie, ale také např. Švýcarsko, Turecko nebo Ázerbajdžán.
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Mezi naše další aktivity patří Projekt Understanding Europe, v rámci něhož
nabízíme středním školám z celé republiky interaktivní výuku o Evropské unii.
Více informací o naší činnosti a možnostech naleznete na našich webových
stránkách www.eyp.cz nebo se s námi můžete spojit na Facebooku.

