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Evropský parlament mládeže v ČR, z.s. (EPM v ČR), je neziskovou, politicky neu-
trální 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 kombinu-
jeme prvky aktivního užívání cizího jazyka s akademickou diskuzí.

Hlavním aspektem naší činnosti je také princip dobrovolnictví, jelikož veškeré 
naše akce vytváří a organizují mladí lidé pro mladé lidi. Díky účasti na akcích EYP 
tak mají studenti možnost rozvíjet své schopnosti a dovednosti, poznávat různé 
kultury, názory, dozvědět se více o fungování Evropské unie a seznámit se s 
mladými lidmi z různých koutů Evropy.

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.

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.

Mezi naše další aktivity patří Projekt Understanding Europe, v rámci něhož 
nabízíme středním školám z celé republiky interaktivní výuku o Evropské unii.

Kdo jsme?
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Triin Kaup (EE)
Členka EYP Estonia

„ Díky účasti na předchozích zasedáních EYP 
mohu potvrdit, že se jedná o opravdu jedinečný 
zážitek a velice obohacující zkušenost pro mladé 
lidi, kteří se chtějí dále rozvíjet. “

José Manuel Barroso 
Bývalý předseda Evropské komise

„ Sleduji se zájmem práci Evropského parlamentu 
mládeže na prosazování dialogu a posilování 
demokratického povědomí mladých Evropanů. “

20 akcí 
ročně

2500 
studentů 40 zemí

15–25 
let

100%
zážitek

EPM v ČR byl založen v roce 1998 a je jednou ze 40 sesterských organizací programu 
European Youth Parliament (EYP) pod patronací Schwarzkopf-Stftung Junges 
Europa. Mezinárodní vzdělávací organizace EYP funguje již od roku 1987 a v dnešní 
době ročně zapojí 34 500 účastníků skrze téměř 600 akcí ve 40 zemích v Evropě 
i mimo ni. Jejím cílem je inspirovat mládež k toleranci a aktivnímu občanství 
skrze utužení demokratických hodnot, budování mezinárodní spolupráce a zvýšení 
mezikulturního porozumění. V programu nejsou zapojeny jen členské země Evropské 
unie, ale také např. Švýcarsko, Turecko nebo Ázerbajdžán.
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V rámci Dne EPM za vámi na školu přijede skupina “facilitátorů” Evropského parlamentu 
mládeže – tzv. Chairpersons, Media Reporter, President a hlavní organizátor Dne EPM.

Během několika hodin vám představení koncept EPM. Tyto Dny EPM jsou rozděleny 
na několik částí:

Prezentace (přibližně 20 minut)
Teambuilding (přibližně 2 hodiny)
Committee Work (přibližně 2-3 hodiny)
General Assembly (přibližně 2-3 hodiny)

V průběhu prezentace se dozvíte užitečné informace o naší organizaci, samotném 
konceptu EYP a přiblížíme vám také vše, co můžete zažít ve světě EYP.

Po této krátké prezentaci jsou studenti rozděleni do skupinek, tzv. “committees,” 
(komisí) ve kterých spolupracují po zbytek dne. V těchto komisích si projdou 
Teambuildingem, který je součástí každého zasedání a má za úkol sblížit všechny 
členy komise a tzv. “prolomit ledy.”

Následuje práce v komisích (Committee Work), kdy jsou studenti postaveni před 
jedno z mnoha evropských či světových témat a mají za úkol navrhnout možná 
řešení k danému problému a tato řešení uspořádat do tzv. rezoluce – dokumentu, 
který následně přednesou na Valném shromáždění (General Assembly). Tato část je 
vyvrcholení celého dne a všechny komise se sejdou a navzájem si přednesou řešení 
problému, kterému čelily.

Co vše budeme potřebovat

Na úvodní prezentaci budeme potřebovat místnost s audiovizuálním zařízením, 
abychom mohli přehrát prezentaci. Pro práci v komisích by bylo dobré mít zajištěno 
několik místností, kam by se jednotlivé komise přesunuly, aby se navzájem nerušily. 
Na přesném počtu místností se domluvíte přímo s hlavním organizátorem Dne EPM. 
Dále budeme potřebovat flipcharty nebo jiné velké kusy papíru + markery na psaní. 

Základní informace o akci
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Mezikulturní
dialog

Jazykové 
a komunikační 

dovednosti

Spolupráce 
v týmu Argumentační 

schopnosti

Vědomosti 
o celoevropských 

i globálních 
problémech

Motivace 
k aktivnímu 

občanství

Umění  hledat 
společná řešení

Zlepšení 
anglického 

jazyka
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Zde najdete seznam všech témat, které budou mít studenti možnost prodiskutovat:

AFCO – Commitee on Constitutional Affairs
eVoting, eGovernment, eCitizenship? How can digital technologies help foster active 
citizenship and bring the European Union closer to its citizens?

AFET – Commitee on Foreign Affairs
Following President of the United States Donald Trump’s recent recognition of 
Jerusalem as the capital of Israel and the widespread criticism against this move, how 
should the European Union facilitate the Israeli-Palestinian peace process?

CULT – Commitee on Culture and Education
The growing availability of new technologies has resulted in an increase in 
cyberbullying cases in recent years. Given that there are no standards specifically 
targeting cyberbullying at international level, how should the European Union combat 
this phenomenon in order to promote fair treatment and respect towards the dignity 
of other individuals?

EMPL – Commitee on Employment and Social Affairs
Quality jobs ensure economic independence, foster personal achievement, and offer 
the best protection against poverty. However, the rate of employment for people with 
disabilities is only around 50%. How can the European Union enable people with both 
mental and physical disabilities to earn their living on the open labour market?

Témata Dne EPM
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Nadcházející akce
EPM v ČR pořádá každoročně dva typy zasedání, na která je možné se přihlásit – jsou 
jimi Regionální výběrové konference (RVK) a Národní výběrová konference 
(NVK).

Letošní Regionální výběrové konference se uskuteční v listopadu a prosinci 
2018 v Ostravě a Litoměřicích. Každé z nich se zúčastní 80 českých a zahraničních 
delegátů, kteří budou probírat současná témata. Na obou zasedáních bude také 
přibližně 40 facilitátorů z celé Evropy za účelem provést delegáty celým zasedáním 
a vytvořit akademické a příjemné prostředí. Národní výběrová konference se 
následně uskuteční na jaře roku 2019 v Olomouci.

EPM v ČR každé léto pořádá pro své členy několikadenní setkání (tzv. letkání), jehož 
součástí jsou obvykle workshopy, tréninky, společenské aktivity a diskuze o 
fungování EYP.

Pro naše členy organizujeme pravidelné tréninky, semináře a workshopy na 
různá témata (např. fundraising, sofistikované metody moderního vedení týmu 
a jednotlivců, představení práce vedoucích komisí, členů mediálních týmů a 
organizátorů EPM apod.), které jim pomáhají v jejich dalším rozvoji a seberealizaci 
a zároveň tak napomáhají celkovému zkvalitnění naší organizace. Často na 
organizování těchto akcí spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi 
a na některé tréninky zveme zahraniční lektory či odborníky z praxe.

Dále také pořádáme řadu členských sportovních, neformálních a jiných akcí, 
během kterých mají členové prostor i pro bilancování a výměnu zkušeností a 
poznatků s již (bývalými) staršími členy.
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Klára Hanzlíková
Koordinátor pro komunikaci se školami a učiteli
hanzlikova@eyp.cz
+420 777 505 677

Kontakt

Více informací o naší činnosti a možnostech zapojení naleznete na našich 
webových stránkách: www.eyp.cz.

Můžete nás také sledovat na sociálních sítích, a to na:

 Facebooku EPM    Facebooku mezinárodního EYP

 Instagramu EPM    Instagramu mezinárodního EYP

Kde nás najdete
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mailto:tyce%40eyp.cz?subject=
http://www.eyp.cz
https://www.facebook.com/eypcz/
https://www.facebook.com/EuropeanYouthParliament/
https://www.instagram.com/eyp_cz/
https://www.instagram.com/eyp_network/
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