PRESS
KIT
21st National Selection Conference of EYP Czech Republic
Plzeň 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA
V Plzni proběhne Národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže v ČR, zúčastní se jí
stovka studentů z Česka i ze zahraničí
V Plzni se od 21. do 23. března sejde na sto studentů středních škol z celé země i ze zahraničí, aby spolu
diskutovali o aktuálních evropských i světových problémech a našli na ně řešení. Studentská organizace Evropský parlament mládeže v ČR zde totiž pořádá v pořadí již 21. Národní výběrovou konferenci.
Kromě toho, že budou mít středoškoláci možnost debatovat o závažných tématech, budou v rámci konference moct prohloubit své znalosti o fungování evropských institucí a zlepšit své jazykové dovednosti.
Konference totiž probíhá výhradně v angličtině.
“Plzeň je krásné město s bohatou historií, které EPM v ČR navíc už v minulosti navštívil, i proto jsme si
jej vybrali pro pořádání Národní výběrové konference. Ta má studenty posunout v jejich dovednostech
a přiblížit jim naši organizaci. Z Národní výběrové konference mohou delegáti navíc postoupit na různá
mezinárodní zasedání a dále rozvíjet své schopnosti,” vysvětluje hlavní organizátorka zasedání Valentina
Dytrychová.
Konference se zúčastní celkem 80 středoškolských studentů z celé České republiky, které doplní desítka
zahraničních studentů. Každý účastník bude mít svou přidělenou skupinu (komisi), ve které stráví celé
čtyři dny konání akce. Program se skládá z několika hlavních bodů. První částí je teambuilding, na který
navazuje samotná práce v komisích. Během ní každá skupina diskutuje o svém přiděleném tématu,
stanovuje si jeho základní problémy, a pokouší se na ně najít řešení, jež pak shrne v tzv. rezoluci. Tu
pak představí ostatním komisím poslední den na Valném shromáždění, kde se o rezolucích všech 90
účastníků společně diskutuje a hlasuje. Všechna témata sjednocuje motto zasedání “Progress on the
Backdrop of History“ (Pokrok na pozadí historie), a mluvit se tak bude např. o vesmírném výzkumu, budoucnosti zpracování plastů nebo rostoucích cenách bydlení.
Součástí konference bude také bohatý doprovodný program. Ten zahrnuje např. Eurovillage, tedy večer,
během kterého mohou účastníci ochutnat pokrmy a nápoje z různých evropských zemí, nebo panelovou debatu zabývající se aktuálním politickým děním ve společnosti.
“Národní výběrová konference v Plzni představuje pro českou Národní komisi již tradiční událost. Každý rok v
březnu se sejde více než 140 mladých Evropanů, aby diskutovalo o nejrůznějších tématech spojených s Evropskou unií. Velkou část účastníků představují právě čeští středoškoláci, kteří mají zájem o dění okolo sebe,”
vysvětluje předsedkyně organizace Olga Pexídrová. “Projekty Evropského parlamentu mládeže v České republice pomáhají seznamovat širokou veřejnou s aktuálním děním a zapojují mladší generace do dialogu právě
o jejich budoucnosti. Díky mimoškolnímu vzdělávání skrze naši organizaci mohou studenti nabýt vědomostí
a informací, které bohužel české školství ne vždy poskytuje. Plzeňská konference si s sebou nese číslo 21, a to
představuje dobu existence Evropského parlamentu mládeže v České Republice,” dodává.

Přípravu zasedání má na starost tým 40 převážně zahraničních facilitátorů, mezi něž patří samotní
organizátoři, vedoucí komisí, členové mediálního týmu, již zajišťují dokumentaci celé akce, a porota,
která na konci konference vybere nejlepší účastníky. Ti pak budou reprezentovat Českou republiku na
zasedáních v zahraničí.

O EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT
European Youth Parliament (EYP) je mezinárodní vzdělávací nezisková organizace, která vznikla již v
roce 1987. Jejím cílem je inspirovat mládež k toleranci a aktivnímu občanství skrze utužení demokratických hodnot, budování mezinárodní spolupráce a zvýšení mezikulturního porozumění. V současné
době se EYP účastní celkem 40 zemí, které každoročně zapojí přes 35 000 studentů.
Evropský parlament mládeže v ČR, spadající pod EYP, vznikl roku 1998. Na území České republiky organizuje celkem tři typy zasedání: dvě třídenní Regionální výběrové konference, z nichž jsou vybíráni
účastníci Národní výběrové konference; Národní výběrovou konferenci, což je čtyřdenní zasedání, na
kterém porota vybírá nejlepší účastníky, kteří mohou následně reprezentovat ČR na zahraničních konferencích; a Evropské fórum, letní sedmidenní zasedání otevřené až stovce účastníků ze všech členských
zemí EYP. Předloni toto fórum nahradilo 85. Mezinárodní zasedání EYP – Brno 2017, vlajková událost
celé organizace. Této konference, která proběhla v červenci, se zúčastnilo 500 účastníků ze všech 40
členských zemí.
Cílem těchto konferencí je rozvíjet u středoškolských studentů schopnost diskutovat, vyjádřit svůj
názor a logicky argumentovat. Zároveň je kladen důraz na vzájemné porozumění a týmovou spolupráci.
Všechna zasedání probíhají výhradně v anglickém jazyce, díky čemuž účastníci zlepšují i své jazykové
dovednosti, a to v mezinárodním prostředí, jelikož každé konference se účastní i zástupci dalších členských zemí EYP. Organizace funguje na principu dobrovolnictví, a ročně do svých aktivit zahrne až 1500
středoškolských a vysokoškolských studentů z celé republiky.

TÉMATA KOMISÍ
KOMISE PRO ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI (AFCO)
Vzpoura nebo norma – vzhledem k rostoucímu počtu členských států, které zdánlivě podkopávají nezávislé instituce a základní principy Evropské unie, jaké kroky by EU měla podniknout, aby tento trend
zarazila a upevnila právní stát jakožto klíčovou hodnotu?
KOMISE PRO KULTURU A VZDĚLÁVÁNÍ (CULT)
Miliony za velkolepost – napříč kontinentem se znovu objevuje požadavek restituovat umění a majetek,
který byl vyrabovaný nebo znárodněný v průběhu minulého století. Jaký postoj by k těmto požadavkům
měla EU zaujmout?
KOMISE PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI I (EMPL I)
Ochrana všestrannosti – s ohledem na zvyšující se počet osob, jež jsou “na volné noze” nebo mají jiný
nestandardní zdroj příjmů, jak může EU a její členské státy garantovat stejné sociální jistoty všem svým
pracovníkům?
KOMISE PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI II (EMPL II)
Domy a domovy – neustále rostoucí náklady na bydlení ve velkých městech mají nepopiratelný vliv na
pracovní vyhlídky milionů mladých lidí po celé Evropě. Jak může EU a její členské státy zajistit pro své
obyvatele férovou a dostupnou nabídku bydlení ve městech?
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KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN I (ENVI I)

Příležitost v omezení – Čína zvyšuje restrikce na odpad s příměsemi a členské státy EU stále dostatečně
nerecyklují. Jaká opatření může EU přijmout, aby překonala nevýhody znovuzpracování plastů?
KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN II (ENVI II)

Počty ku zdraví – EU se dlouhodobě snaží podpořit své členské státy ve zlepšování zdravotní péče. Jakou ekonomiku zdraví by měla zavést, aby prospěla zdravotnickým systémům jednotlivých členských
států?
KOMISE PRO PRŮMYSL, VÝZKUM A ENERGETIKU (ITRE)

Svoboda bez hranic – s ohledem na rostoucí strategický význam služeb týkajících se letů do vesmíru,
co může EU udělat pro to, aby si udržela svou konkurenceschopnost a inovativnost a naplnila budoucí
poptávku společnosti?
KOMISE PRO PŘEPRAVU A TURISMUS (TRAN)

Zkáza nebo požehnání – občané i vlády si v poslední době stále více stěžují na dopady cestovního
ruchu na své země. Jak může EU pomoct členským státům chránit jejich kulturní památky a zároveň
zachovat výhody, které přináší?

PROGRAM
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čtvrtek		

do 12:00

Příjezd delegátů		

Domov mládeže, Koterovská 85

21. března

13:00 - 14:00

Hromadný teambuilding

Areál VOŠ a SPŠE

		

14:00 - 17:30

Teambuilding v komisích

VOŠ a SPŠE

		

18:30 - 19:30

Zahajovací ceremoniál		

Plzeňský prazdroj, sály Secese

		

19:30 - 21:00		

Eurovillage			

Plzeňský prazdroj, sály Secese

pátek		

08:30 - 12:00

Práce v komisích 		

Metropolitní univerzita Praha

22. března

12:00 - 18:00

Práce v komisích		

VOŠ a SPŠE

18:00 - 20:00		

Večeře v komisích		

centrum Plzně

sobota

08:30 - 17:30		

Práce v komisích		

VOŠ a SPŠE

23. března

18:00 - 19:00		

Panelová diskuze		

Metropolitní univerzita Praha

neděle

08:30 - 08:45		

Zahájení Valného shromáždění Metropolitní univerzita Praha

24. března

08:45 - 17:00		

Valné shromáždění		

Metropolitní univerzita Praha

17:00 - 18:00		

Slavnostní zakončení		

Metropolitní univerzita Praha

ZAJÍMAVOSTI
•

European Youth Parliament (EYP) pořádá ročně průměrně 600 několikadenních konferencí, a stovky
dalších menších akcí. Během nich tak zapojí přibližně 35 000 studentů každý rok

•

Evropský parlament mládeže v ČR (EPM v ČR) ročně pořádá alespoň 3 několikadenní konference, a
desítky jednodenních akcí. Součástí jsou také vzdělávací workshopy pro členy organizace.

•

Dosud největší akce, kterou EPM v ČR organizoval, byla 85. Mezinárodní konference EYP – Brno
2017, které se zúčastnilo až 500 účastníků ze všech 40 členských zemí. Během této konference
účastníci také vytvořili nový český Guinessův rekord v největší lidské vlajce Evropské Unie.

•

21. Národní výběrová konference EPM v ČR není první akcí, kterou spolek pořádá v Plzni. Dříve se

zde konalo i Evropské fórum v roce 2015, jehož se zúčastnilo na 150 mladých lidí z celé Evropy.

KONTAKTY
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Hlavní organizátorka

Kontakt pro média

Valentina Dytrychová
ditrichova@eyp.cz
+420 602 626 564

Aneta Šeráková
serakova@eyp.cz
+420 720 975 495

