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Evropský parlament mládeže v ČR, z. s. (EPM v ČR), je neziskovou, politicky
neutrální studentskou organizací zaměřující svoje aktivity zejména na studenty
středních škol. Naším cílem je přispívat k rozvoji dovedností a znalostí mladých
lidí v České republice vytvořením platformy pro svobodné sdílení názorů.
V přístupu k žákům kombinujeme prvky aktivního užívání cizího jazyka s
akademickou diskuzí zaměřenou na témata evropských a globálních
problémů, zasazenou do mezinárodního a kulturně bohatého prostředí.
EPM v ČR byl založen v roce 1998 jako jedna ze 40 sesterských organizací
programu European Youth Parliament (EYP) pod patronací SchwarzkopfStiftung Junges Europa. Za dobu své existence zapojil EPM v ČR do své činnosti
tisíce studentů. Díky svému dosahu byla např. Národní výběrová konference
Karlovy Vary 2018 finalistou Altiero Spinelli Prize a v loňském roce zvítězil
projekt Regionálních výběrových konferencí 2018 EPM v ČR v národním
kole Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany, udělované Evropským
parlamentem.
V roce 2019 uspořádá EPM v ČR díky velkému zájmu ze strany škol a studentů již
4. ročník Regionálních výběrových konferencí ve formě dvou jednotlivých
třídenních zasedání, které se uskuteční na území Uherského Hradiště a Tábora,
přičemž každá z konferencí uvítá přibližně 150 účastníků.
Regionální výběrová konference Uherské Hradiště 2019 se uskuteční
v listopadu letošního roku. Uherské Hradiště, jakožto historické město
imponující okouzlující architekturou, ale také sociálně bohaté centrum
spojované s řadou kulturních akcí, letos uvítá společensky rozmanitou skupinu
návštěvníků. Třídenního zasedání se zúčastní 90 delegátů – studentů středních
škol z celé České republiky i zahraničí. Během konference budou pracovat
v osmi skupinách. V každé z nich budou účastníci diskutovat nad konkrétním
aktuálním tématem a vytvoří tzv. rezoluci – nástin možného řešení daného
problému. Pracovním jazykem celého zasedání je angličtina. Delegáty bude
vést zhruba čtyřicetičlenný mezinárodní tým facilitátorů.
Součástí akce je i bohatý doprovodný program pro delegáty i pro jejich
pedagogický doprovod, například Eurovillage, kde mají účastníci možnost
ochutnat kulinářské speciality jednotlivých států Evropy a konverzovat s řadou
významných hostů z různých odvětví, či panelová debata.
RVK 2019 budou mít mimo jiné soutěžní charakter – nejúspěšnější delegáti
dále postoupí na Národní výběrovou konferenci, která se bude konat
na jaře roku 2020. Národní výběrovou konferencí ale možnosti EYP nekončí.
Nejúspěšnější delegáti každoročně reprezentují Českou republiku v zahraničí
na mezinárodních zasedáních Evropského parlamentu mládeže.

