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Evropský parlament mládeže v ČR, z.s. (EPM v ČR), je studentskou, politicky
neutrální neziskovou organizací zaměřující se zejména na mimoškolní
vzdělávání středoškolských studentů. Naším cílem je přispívat k rozvoji
dovedností a znalostí mladých lidí v ČR vytvořením platformy pro svobodné
sdílení názorů. Prostřednictvím našich aktivit zapojujeme studenty do diskuze
o evropských i globálních tématech a zároveň rozvíjíme jejich vyjadřovací
dovednosti. V přístupu ke studentům kombinujeme prvky aktivního užívání
cizího jazyka a akademické diskuze v mezinárodním prostředí.
EPM v ČR byl založen v roce 1998 a je jednou ze 40 sesterských organizací
celoevropského programu European Youth Parliament (EYP) pod patronací
Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa. Síť EYP zapojuje každoročně přes 30 000
mladých Evropanů po celém kontinentu. EPM v ČR byl v loňském roce oceněn
národní Cenou Karla Velikého pro mladé Evropany, udělovanou Evropským
parlamentem.
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V roce 2019 uspořádá EPM v ČR díky velkému zájmu ze strany škol a studentů již
4. ročník Regionálních výběrových konferencí ve formě dvou Regionálních
výběrových konferencích v Táboře a Uherském Hradišti. Těchto třídenních
zasedání se dohromady zúčastní přes 300 dobrovolníků a studentů
středních škol.
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Regionální výběrová konference Tábor 2019 se uskuteční v listopadu
letošního roku. Třídenního zasedání se zúčastní 90 delegátů – studentů
středních škol z celé České republiky i zahraničí. Účastníci se po příjezdu
rozdělí do několika pracovních skupin, ve kterých budou v angličtině projednávat
daná témata a snažit se přijít s řešením k danému problému. Delegáty po celou
dobu povede zkušený mezinárodní tým facilitátorů. Zastřešujícím tématem
konference je globalizace a její výzvy v kontextu zachování národních identit.
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Během akce proběhne také bohatý doprovodný program, jako je například
panelová debata, která umožňuje studentům komunikaci s experty a politiky.
Ti nejlepší středoškolští delegáti budou vybráni k účasti na Národní výběrové
konferenci, která se uskuteční na jaře 2020, kde budou moci dále pokračovat
ve svém rozvoji.

