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1. RAKOUSKO – THEATRE.CAMP
Největší rakouské divadlo pro mladé lidi BiondekBühne spojilo síly s partnerskými
organizacemi ze šesti dalších členských států EU a uspořádalo tábor pro mladé
Evropany s názvemTheater.camp, který probíhal od pondělí 27. července do neděle
9. srpna 2015 v obci Wassergspreng v Dolním Rakousku (nedaleko Vídně). Jednalo se o
kombinaci umění a dobrodružných zážitků. Sedmdesát mladých Evropanů z Estonska,
Řecka, Irska, Polska, Rumunska, České republiky a Rakouska strávilo 14 dní ve skautské
ubytovně ve Wassegsprengu uprostřed Vídeňského lesa (Wienerwald) a společně
připravovalo pouliční divadelní představení.
Zaměřili se na následující témata: nezaměstnanost mladých lidí, ekonomická krize a
migrace a strach a nejistota, kterou plodí. Protože se tyto problémy ve všech státech
projevují jinak, docházelo k živým diskusím o zajímavých osobních zkušenostech
účastníků. Z nich vzešla řada různých nápadů na divadelní ztvárnění, které odrážely
zejména odlišné pohledy na nebezpečnou cestu uprchlíků do Evropy. Dalším tématem
byla marginalizace na základě náboženství, původu a kultury, mladí lidé v mnoha
zemích se s ní totiž běžně setkávají. Kromě toho se musí dnešní mladí lidé vyrovnávat s
tlakem nereálných společenských očekávání, a proto jim často chybí příležitosti, aby
mohli usilovat o seberealizaci.
Kulturní, jazykové a sociální rozdíly mezi těmito mladými lidmi nebylo možné
přehlédnout, účastníci je však nevnímali jako něco negativního. Naopak, nadšeně se
chopili příležitosti dozvědět se něco nového a pochopit výjimečnost a jedinečnost této
rozmanitosti. Jejich smysl pro společenství a sounáležitost každým dnem narůstaly a
účastníci brzy pochopili, že ačkoliv jsou jako jednotlivci každý jiný, hlavní cíl mají
společný: společnou a sjednocenou Evropu.
http://www.biondekbuehne.at
http://www.facebook.com/BiondekBühne
https://twitter.com/biondekbuehne
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2. BELGIE – TREMÄÄ: VYSVĚTLOVÁNÍ EVROPY
Tremää: Vysvětlování Evropy (tremaa.be) je internetová mediální iniciativa, jejímž
cílem je vybízet veřejnost, aby se více zajímala o evropské záležitosti a související
politiky – politiky, které mají dopad i na ty vnitrostátní.
Iniciativa má nový redakční formát, který je přístupný komukoli s internetovým
připojením (prostřednictvím počítače, chytrého telefonu aj.), a jejím záměrem je
prostřednictvím multimediálního obsahu získat více odběratelů zpráv o Evropě.
Řada občanů má jen velmi omezené povědomí o tom, jak EU a její orgány fungují. I když
se občané chtějí o Evropě řádně informovat, mnozí nevědí, kde informace najít, aniž by
se museli prokousávat náročnými oficiálními dokumenty nebo články z úzce
zaměřeného tisku.
Tradiční sdělovací prostředky samozřejmě podávají informace během velkých summitů
EU nebo v době přijímání zásadních rozhodnutí. V paměti však utkví spíš je počet
demonstrantů a vzniklé dopravní problémy. Málokdo chápe dopad evropských
rozhodnutí na svůj každodenní život. Jen velice málo mediálních kanálů úspěšně
uskutečnilo redakční iniciativy, které se zaměřují na evropské události a jsou
přizpůsobeny veřejnosti.
Cílem iniciativy Tremää je informace o Evropě lépe začlenit, podpořit tak pro evropské
občanství a podnítit smysl pro něj. Dosahuje toho šířením informací o nejrůznějších
evropských tématech, zařazených do různých tematických oblasti (obchod,
přistěhovalectví, zemědělství, životní prostředí, kultura atd.) a v různých formátech:
videoklipy, dokumentární pořady, rozhovory s poslanci Evropského parlamentu,
audionahrávky, psané články, schémata a komiksy. Tento obsahem uživatelům pomáhá
dešifrovat smysl evropských zpráv.
Mediální výstupy získají občanský rozměr, neboť jsou doplněny o videoportréty občanů,
na něž má daná tematická oblast dopad, a názory občanů na různá témata. Ačkoliv
digitální média zažívají rozkvět, všechny způsoby poskytování informací a jejich
shromažďování na internetu – zejména informací o Evropě – nakonec vypadají všechny
stejně.
Možnosti internetu při zprostředkování informací zdaleka nejsou prozkoumané. Cílem
iniciativy je vytvořit nástroje, které umožní rozumět zprávám o EU a lépe je šířit, a
současně nahlížet na praxi těchto nástrojů z novinářského a občanského pohledu i z
pohledu vzdělávání za použití digitálních kanálů.
http://www.tremaa.be
http://www.facebook.com/tremaa
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3. BULHARSKO – NOC SEDMI ANTÉN
Projekt s názvem Noc sedmi antén je konference živě přenášená po internetu, která se
konala dne 18. dubna 2015 a propojila sedm současně probíhajících akcí v sedmi
různých částech Evropské unie i světa mimo ni. Poskytla přitom účastníkům akce
pětihodinový živý internetový přenos, během nějž mohli diskutovat a sdílet závěry
svých třídenních konferencí zaměřených na téma „Evropa ve mně – já v Evropě“.
Projekt byl také vzkříšením legendární konference s názvem Evropská noc. Původní
konference z roku 1986 se vysílala v televizi v šesti zakládajících městech sdružení
AEGEE, přičemž ústřední akce probíhala v Bruselu. Na konferenci byli k rozhovorům a
debatám pozváni význačné osobnosti a program byl v průběhu vysílání obohacen o
kulturní představení.
Mezi obecná témata patřila „Evropa potřebuje mladé lidi!“, „Stará Evropa, nová Evropa“,
„Stav (naší?) demokracie“ a „Mobilita“ a Evropa bez hranic. Účastníci mohli získat
zevrubný vhled do těchto témat během každodenních bloků aktivit a workshopů, díky
čemuž mohli později během pětihodinového živého internetového vysílání sdílet a
srovnávat své pohledy a závěry s účastníky šesti dalších akcí. Vysílání odhalilo řadu
nových skutečností, vyvolalo překvapivé reakce a rozšířilo obzory směrem k
uvědomělému a informovanému mezikulturní porozumění. Evropské společenství
překonává hranice zemí jak fyzicky, tak virtuálně.
Jedním ze základních aspektů, který je třeba více zdůrazňovat v každodenním dialogu, je
ten, že podstatou sjednocené Evropy není podobnost, nýbrž rozmanitost. Porozumění
této rozmanitosti představuje stěžejní prvek pro naši budoucnost. V dobách, kdy řada
lidí realitu sjednocené Evropy zpochybňuje, jsou mladí Evropané ve svých touhách a
přáních do budoucna stále důraznými zastánci sdílené identity – a ještě důraznějšími
zastánci porozumění rozmanitosti Evropy, její kulturní senzitivitě a poučení se z
minulosti.
Během Noci sedmi antén se ukázalo, že moderní technologické nástroje a návrat do
minulosti kvůli získání historické perspektivy se mohou stát zážitkem, který změní život
stovkám lidí přímo zapojených do jednotlivých akcí zapojili i dalších tisíců těch, kdo
sledovali živý online přenos. Projekt propojil evropský kontinent a nabídl tak přímý
vhled do každodenního života mladých lidí. Inspiroval desítky podobných akcí, které
proběhnou v nadcházejících měsících a jejichž nedílnou součástí bude živý internetový
přenos.
http://aegee‐sofia.org
https://www.facebook.com/AEGEESofia/?fref=ts
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4. CHORVATSKO – MEZINÁRODNÍ TÝDEN MLÁDEŽE
Mezinárodní týden mládeže se uskutečnil v roce 2015. Projekt je založen výhradně na
dobrovolnictví a vytvořili jej mladí lidé na základě hodnocení, návrhů, setkání,
rozhovorů a úvah, do nichž se zapojilo více než 300 mladých lidí z osmi různých zemí
EU a z Kanady.
Od 1. do 13. srpna se konala řada aktivit vedených mladými lidmi z různých států, do
nichž měli možnost se zapojit bez ohledu na náboženství, státní příslušnost, pohlaví,
finanční možnosti, bydliště, sociální status, zdravotní stav či postižení. V průběhu
realizace projektu byla podporována rovnost, jednota, smysl a výhody, jež nabízí
rozmanitost a tolerance.
Akce byla pro všechny účastníky zcela zdarma (stravování, tábor). Podílelo se na ní
50 stálých účastníků v táboře a 120 příležitostných účastníků nejrůznějších aktivit
otevřených všem občanům, kteří pocházeli z různých měst a ze šesti různých zemí.
Předem připraveny nebo účastníky pod mentorským vedením uspořádány byly
aktivity na nejrůznější témata, např. lidská práva, diskriminace, spoluprací k úspěchu,
interkulturní workshopy, předsudky, občanské iniciativy, dovednosti pro vedení
ostatních, interkulturní kuchyně či řešení konfliktů. Na různých workshopech
účastníci připravili společné divadelní představení všech občanů, lze tedy říci, že se v
malém městě skutečně podařilo naplnit motto fungování EU: „jednotná v
rozmanitosti“.
Ačkoliv byl projekt navržen, v plném rozsahu iniciován, řízen a hodnocen mladými
lidmi, všichni jeho účastníci získali příležitost získat nové poznatky a učit se od
nejrůznějších mentorů, rodičů, učitelů, dětí, osob přijímajících rozhodnutí,
návštěvníků i vrstevníků.
Projekt byl v plné míře založen na dobrovolnících a na dobrovolné práci. Mladí
dobrovolníci se zapojili do všech aspektů projektu od brainstormingu, plánování a
získávání prostředků po vedoucí činnosti pod dohledem mentorů. Během projektu se
zrodila spousta nápadů, takže účastníci v současnosti připravují projekty se 16
členskými státy EU. Jeden místní projekt byl již realizován – mezinárodní den
studentů, jehož se zúčastnilo 250 středoškolských studentů.
Někteří z účastníků projektu se stali projektovými manažery, jiní prosazují boj za svá
práva a toleranci. Především je však tento projekt, zejména mezi těmi
dobrovolnickými, prvním svého druhu v oblasti, kde se mladí lidé cítí vyloučeni, a dal
celému regionu naději na lepší budoucnost, rovnost, jednotu a uvědomění si
sounáležitosti s EU i výhod, které nabízejí různé národy.
http://www.udruga‐impress.hr
https://www.facebook.com/Udruga.Impress
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5. KYPR – VYRŮSTÁME SPOLEČNĚ V MĚNÍCÍM SE KLIMATU
Environmentální skupina Agros hostí na Kypru ve dnech od 6. do 13. června 2015
multilaterální výměnný program pro mladé lidi s názvem „Vyrůstáme společně v
měnícím se klimatu“. Do projektu se zapojilo 50 mladých lidí a lídrů z 10 zemí, pěti
členských zemí EU (Kypr, Řecko, Rumunsko, Itálie a Polsko) a pěti sousedních zemí
(Gruzie, Ázerbájdžán, Arménie, Jordánsko, Albánie). Cílem projektu bylo vytvořit vazby
mezi účastníky a místními lidmi, kteří tak mohli získat povědomí o tom, jak lze chránit
přírodní prostředí a omezit škodlivé praktiky. Výměnný program pro mladé lidi byla
vzdělávací iniciativou s jasným cílem zvýšit informovanost dětí a mladých lidí o
problémech spojených se změnou klimatu, a vybídnout je tak k tomu, aby se proti této
změně ve světě aktivně postavili.
Projekt usiloval o to, aby si 50 mladých účastníků z deseti různých zemí (pět účastníků z
každé země) uvědomilo význam přímého kontaktu s přírodou za účelem: – vytvoření
vlastního zdravého životního stylu prostřednictvím venkovních aktivit – rozvinutí
ekologického myšlení a návyků, které jsou užitečné pro vytvoření lepšího každodenního
života a pro zahájení úvah o vlastní budoucnosti podnikatele v oblasti ekologie díky
setkáním s odborníky, rolovým hrám, workshopům, diskusím či debatám o tématech,
jako jsou ekologie, nastupující generace, recyklace, životní prostředí nebo udržitelný
rozvoj, a díky kladení velkého důrazu na témata, jako jsou zelené hospodářství a
ekoobčanství a zapojení se do dobrovolnických činností. Projekt se zaměřuje na
environmentální postupy a služby, které podporují odolné hospodářství a změnu
přístupu k ekologii i změnu ve společnosti.
Výměnný pobyt mládeže se soustředil především na ochranu životního prostředí a
zvyšování informovanosti o udržitelném rozvoji prostřednictvím dobrovolných
činností. Cílem bylo zvýšit povědomí o environmentální problematice a prozkoumat
možnosti, jak vytvářet kulturu udržitelného života. Díky výměně svých zkušeností
během výměnného programu pro mládež získali účastníci bezprostřední zkušenost s
interkulturním učením. Jsme přesvědčeni, že projekt účinně přispěl k pochopení
kulturní rozmanitosti v Evropě.
http://www.agros.org.cy
https://www.facebook.com/groups/1431659413805934
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6. ČESKÁ REPUBLIKA – CLS SUMMER SCHOOL 2015:
ZÁKLADNÍ PRÁVA V EVROPĚ, VIEW FROM A MOUNTAIN
Mezinárodní letní škola organizovaná studenty pro studenty
V červenci 2015 uspořádala nepočetná skupinka českých a slovenských studentů práv
ze studentské organizace Common Law Society při Právnické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze další ročník letní školy View from a Mountain (Pohledem z hory), tentokrát na
téma základní práva v Evropě. Do nejvyšších českých hor se sjeli soudce Soudního dvora
EU Sacha Prechal, soudce a místopředseda Evropského soudu pro lidská práva András
Sajó a přední evropští akademičtí pracovníci, aby zde o tomto tématu přednášeli a
diskutovali s 26 studenty z Evropské unie, ale i z jiných zemí světa.
Recept zní: vezmeme 26 motivovaných studentů z velice rozdílného prostředí –
studenty práva z Evropy, studenta medicíny s diplomem z Oxfordu nebo irského
přednášejícího specializujícího se na veřejné právo. Přidáme tucet přednášejících z
nejlepších světových univerzit i orgánů EU. Vmícháme zdravou směs právních,
politických a hospodářských aspektů ochrany základních práv v Evropě. Přidáme touhu
po informacích a zájem o živé diskuse. Dochutíme žízní po vědění a nadšením pro
kontroverzní témata a okořeníme kulturní rozmanitostí, otevřeností a kouzelným
prostředím nejvyšších českých hor. Podáváme: CLS Summer School 2015: Základní
práva v Evropě, View from a Mountain – jedinečný vzdělávací projekt uspořádaný
studenty v České republice.
Letní škola Common Law Society: View from a Mountain je platforma, kde se setkávají
účastníci z řady evropských a mimoevropských zemí, aby přemýšleli, diskutovali a
bavili se. Vyměňují si názory a nápady a sdílejí svůj pohled na různé aktuální problémy.
Nejsou skupinou mnoha jednotlivců, naopak, přirozeně tvoří jedno společenství kolegů
a přátel, které jim může být užitečné v jejich další profesní dráze – třeba i v EU. Jsme
přesvědčeni, že tak vznikl projekt, díky němuž mohou lidé z celé Evropy zjistit, co mají
společného, jak jsou „jednotní v rozmanitosti“ a nakolik sdílejí evropskou identitu.
http://summer.society.cz/en
https://www.facebook.com/cls.summer.schools
https://twitter.com/CLS_summer
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7. DÁNSKO – MODEL EVROPSKÉ UNIE ŠTRASBURK
V rámci projektu Model Evropské unie Štrasburk (MEUS) se schází 200 studentů
vysokých škol a mladých profesionálů z celé Evropy i z jiných částí světa, aby debatovali
o dvou otázkách, které jsou v popředí zájmu EU, vedeni přesvědčením, že se tím podpoří
sdílený smysl pro odpovědnost za demokracii a účast na demokratickém životě na
vnitrostátní i evropské úrovni.
MEUS 2016 je 10. ročníkem originální a nejrealističtější simulace zaměřené na politiku
EU na světě. Každoročně se akce účastní více než 180 účastníků z různých zemí EU a
sousedních zemí ve věku od 18 do 26 let. Účastníci nejprve projdou důkladnou
přípravou na svou konkrétní roli i na složité legislativní postupy EU. Následně zaujmou
roli poslanců Evropského parlamentu, členů Rady, lobbistů, novinářů a tlumočníků a
projednají dva aktuální návrhy Evropské komise. Důsledná příprava, kterou zajišťuje
organizační tým projektu MEUS, i umístění akce – přímo v sídle Evropského parlamentu
ve Štrasburku –, přispívají k autenticitě akce a usnadňují hlubší porozumění fungování
EU. Konference samotná probíhá celý jeden týden v dubnu a díky bohatému
společenskému programu podporuje navazování dlouhodobých přátelství a budoucích
profesních kontaktů a vytváření sdíleného smyslu pro evropskou identitu.
Důkazem úspěchu akce je kontinuita účastníků a organizátorů. Organizační tým sestává
z bývalých účastníků, kteří pracují jako dobrovolníci, aby budoucím účastníkům
umožnili odvézt si co nejlepší zážitek. Příprava probíhá především online, organizátoři
se však čtyřikrát ročně setkávají u diskuse nad aktuálními úkoly a kvůli koordinaci
činnosti různých pracovních skupin. Letos se tým sešel v Bruselu, Budapešti a ve
Frankfurtu.
– Projekt mladým Evropanům nabízí příležitost nechat zaznít svůj názor, obohatit svůj
pohled na věc a vrátit se do vlastní země jako aktivnější občan. Umožňuje jim setkat se
se zúčastněnými stranami a možnými budoucími zaměstnavateli a rozšířit svoje
povědomí o tématech majících klíčový význam pro budoucnost evropského projektu.
Realistický přístup konference umožňuje účastníkům, aby si procvičili dovednosti
nezbytné pro jejich budoucí profesní dráhu, jako jsou vystupování na veřejnosti, kritické
myšlení a výzkum, ale také aby získali tzv. měkké dovednosti, mezi něž patří
mezikulturní porozumění a tolerance.
http://www.meu‐strasbourg.org
https://www.facebook.com/meustrasbourg/?fref=ts
https://twitter.com/modeleu
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8. ESTONSKO – LITERÁRNÍ KLUB SKYPE
Projekt Literárního klubu Skype sdružuje mladé lidí z různých států díky dvěma věcem:
možnosti konferenčních hovorů v programu Skype a pečlivě vybraným ukázkám z
krásné literatury. Účelem projektu je navázat dialog mezi dvěma skupinami mladých lidí
z rozdílného prostředí (státní příslušnost, kultura, náboženství, jazyk atd.) a umožnit
jim lépe se navzájem seznámit – a to prostřednictvím něčeho, co až dosud považovali za
„cizí“, „odlišné“, nebo dokonce v některých případech za „nebezpečné“. Dialog vede k
lepšímu vzájemnému porozumění a zbavuje účastníky případných předsudků a strachu.
Jakmile účastníci toto porozumění vstřebají, mohou je šířit mezi své přátele a rodinu.
Tohoto záměru bylo dosaženo tak, že jsme požádali mladé lidi, aby analyzovali krátký
úryvek beletristického textu a zároveň se zamysleli nad těmito otázkami: Změnily by se
významy, které tomuto textu přikládám, kdybych jej četl(a) v jiném jazyce? Změnily by
se, kdybych byl(a) jiné státní příslušnosti, pocházel(a) z jiného sociokulturního
prostředí, vyznával(a) jiné náboženství atd.? Je možné, aby naše čtení a interpretace
významů byly vždy jediné správné?
Po předběžné společné analýze se obě skupiny shromáždily v místní knihovně a
uspořádaly konferenční hovor pomocí programu Skype. V průběhu hovoru účastníci
přečetli text ve svém rodném jazyce, představili svou analýzu textu ve skupině a
následně diskutovali a přemýšleli o problémech, na které obě strany narazily. Většina
setkání proběhla v angličtině nebo v ruštině a mateřský jazyk studentů se používal
pouze při čtení textu. Vítaným a často pozorovaným jevem byl spontánní zpěv, tanec a
další metody sebevyjádření. Každému setkání předsedal moderátor, který se staral o to,
aby byl dodržován harmonogram, abychom prošli všechny klíčové body a aby obě
strany dostaly možnost vyjádřit se. Všechna setkání „Literárního klubu Skype“ skončila
úspěchem a vedla k budoucí spolupráci ať už mezi knihovnami či školami, nebo mezi
jednotlivými účastníky. Většina byla také zakončena oboustranným vřelým pozváním
do země té či oné skupiny.

http://keskraamatukogu.ee
https://www.facebook.com/keskraamatukogunoortekas/?fref=ts
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9. FINSKO – SEVERSKÝ A BALTSKÝ REGIONÁLNÍ KONGRES
EGEA 2015
Severský a baltský regionální kongres EGEA 2015 byl mládežnickou akcí studentů
geografie z celé Evropy. Kongres se konal ve městě Tuusula ve Finsku a zúčastnilo se jej
přibližně 50 účastníků z 18 evropských zemí. Téma kongresu znělo „Lesy jako
záchranné lano v severní Evropě – výzvy a vyhlídky“.
Akci uspořádali studenti geografie z Východofinské univerzity a Univerzity v
Helsinkách. Ústřední tým tvořilo 11 lidí, kteří po dobu jednoho roku usilovně
spolupracovali na tom, aby se kongres mohl uskutečnit. Všichni organizátoři pracovali
jako dobrovolníci a za svou činnost neobdrželi žádnou finanční odměnu.
Během kongresu účastníci působili v pěti vědeckých workshopech. Všechny workshopy
byly zaměřeny na geografii a vedli je studenti vyšších ročníků nebo mladí profesionální
geografové. Workshopy posloužily jako příklad učení se vlastní činností. Výsledky
činnosti ve workshopech byly prezentovány dalším účastníkům za účelem šíření
získaných poznatků. Díky mnohonárodnostnímu složení týmů účastníci snáze
porozuměli práci v multikulturním prostředí. Kvůli zprostředkování interdisciplinarity
byl jedním z vedoucích workshopů rovněž student historie.
Jeden den kongresu byl z větší části vyhrazen exkurzím. Účastníci si mohli vybrat ze
dvou exkurzí: buď do národního parku Nuuksio, nebo do města Hämeenlinna, což
odráží dvě stránky geografie – fyzikální a tu, která je zaměřena na lidskou činnost. Jednu
přednášku přístupnou všem účastníkům přednesl krajinářský architekt věnující se
městským lesům. Kromě toho v rámci kongresu proběhla řada kulturních událostí, kde
se účastníci mohli seznámit s finskou kulturou nebo představit kulturu vlastní během
tradičního kulturního jarmarku.
Akce byla uspořádána v rámci organizace EGEA, což je celoevropská síť studentů
geografie a mladých geografů, kterou tvoří více než 90 členských univerzit v celé
Evropě. Subjekty pořádajícími Severský a baltský regionální kongres EGEA 2015 byly
EGEA Helsinky a EGEA Joensuu. Kongresu se mohli zúčastnit všichni členové spolků
EGEA z celé Evropy.
Severský a baltský regionální kongres EGEA 2015 se stal platformou pro evropské
studenty geografie, díky níž se mohli naučit více o svém oboru a setkat se s
mezinárodním a celoevropským prostředím. Jelikož kongres organizovali studenti z
Joensuu a Helsinek, napomohl také hlubšímu porozumění těmto dvěma velice odlišným
regionům a městům v rámci Finska.
http://www.egea.eu/activities/north‐and‐baltic‐regional‐congress‐2015
https://www.facebook.com/nbrc2015
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10.

FRANCIE – EUROPE NEXT DOOR: CESTOVATELSKÝ BLOG O MLADÝCH
LIDECH V EVROPĚ

V roce 2015 se 27letá francouzská novinářka Suzanne Alibert vydala na osmiměsíční
cestu kolem Evropy v rámci projektu s názvem Europe Next Door (Evropa za humny),
který sama vymyslela. Na své cestě se setkávala s mladými Evropany a ptala se jich na
jejich život, názory na politiku a Evropu a na to, co je opravdu zajímá a baví. Tyto
rozhovory během své cesty uveřejňovala na svém blogu a v roce 2016 poslouží jako
materiál pro knihu, výstavu fotografií a sérii rozhovorů.
Jeden kontinent, 21 zemí, osm měsíců
Europe Next Door dokumentuje osmiměsíční cestu po Evropě. Suzanne zahájila svou
evropskou cestu v La Rochelle a procestovala 18 členských států EU spolu se
Švýcarskem, Tureckem a Islandem. Ve snaze vyzpovídat široké spektrum mladých lidí
navštívila v každé zemi nejen hlavní města, ale také menší města a venkovské oblasti.
Cestovatelský blog
Suzanne se dělila o zážitky ze své cesty formou rozhovorů, zpráv a profilů na stránce
europenextdoor.com. V každé zemi vedla rozhovory s 10 až 15 mladými lidmi. Aby
získala co nejucelenější a nejpřínosnější informace, vybírala si mladé lidi k rozhovoru
podle toho, zda zaujímají aktivní úlohu ve společnosti – ať už v politice či evropské
integraci, nebo v projektech na místní úrovni. V roce 2015 došlo v Evropské unii k
mnoha otřesům, mezi něž patřily především situace v Řecku, migrační krize a
teroristické útoky ve Francii. Suzanne se chopila příležitosti zeptat se mladých lidí, s
nimiž se setkala, také na jejich názory na tyto události. Na konci prosince její
cestovatelský blog obsahoval 226 příspěvků ve francouzštině a angličtině a sbírku
fotografií z každé země.
V roce 2016 projekt pokračuje
V roce 2016 vstoupí projekt do druhé fáze, neboť dojde k vydání knihy a bude zahájena
putovní výstava fotografií, jejíž součástí budou portréty mladých lidí a série rozhovorů,
během nichž se Suzanne podělí o své zážitky.
http://www.europenextdoor.com
http://www.facebook.com/europenextdoor
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11. NĚMECKO – OSMÝ MEZINÁRODNÍ WORKCAMP V BAD
SALZUNGEN
Když určitou společnost utvářejí předsudky, závažnými důsledky jsou vyloučení,
diskriminace a xenofobie. Chtějí‐li členské země EU zabránit vytváření rasistických
stereotypů, musejí spolupracovat.
Zvláště v době konfliktu na Ukrajině, uprchlické krize a vzestupu krajně pravicových
hnutí je evropská soudržnost podrobena zatěžkávací zkoušce. Za těchto okolností je
třeba pěstovat politické, hospodářské i sociální vztahy a udržovat tak stabilitu a mír v
Evropě.
Na osmém mezinárodním workcampu, který se konal v Bad Salzungen ve dnech 22. až
29. června 2014 pod heslem „Pohled za hranice jednotlivých států a náboženské rozdíly:
demokracie, tolerance a otevřenost“, se sešlo 170 mladých lidí ze sedmi zemí. Během
týdne s bohatým programem spolupracovali účastníci z České republiky, Maďarska,
Polska, Ruska, Litvy, Indonésie a Německa při společných projektech a sportovních
aktivitách, navazovali nová přátelství a vytvářeli nové vazby. Projekt workcampu vedli a
pořádali učitelé Burghard Durner a Sabine Langeová společně se studenty Gymnázia dr.
Sulzbergera. Na tomto projektu pro mladé lidi se podílelo také několik členů 1.
sportovního klubu TSV Bad Salzungen. Společně pro účastníky z různých koutů světa
připravili bohatý program, který zahrnoval rovněž návštěvy památných míst regionu a
turistických cílů. Večer každá delegace připravila kulturní program, jehož součástí byla
prezentace o náboženství v její zemi.
Díky společnému týdennímu soužití mladí lidé zjistili, že mají leccos společného, ačkoliv
se jejich kultury značně liší. Naučili se přistupovat k druhým s úctou a tolerancí. Projekt
tak dokázal oslabit předsudky a podpořit interakci mezi různými kulturami.
Letos se workcamp uskuteční po deváté, a to i díky velmi pozitivním reakcím.
V přiloženém podrobném popisu je uvedeno shrnutí školního výzkumného projektu,
který zpracovali Alena Fischbuchová, Josephin Fuchsová, Franziska Rudolphová a Ninh
Nguyen, s názvem „Společně jsme silní – projekty na podporu interakce mezi mladými
lidmi v Evropě“, který se workcampem zabývá podrobněji.
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12. ŘECKO – HLEDÁ SE KAREL VELIKÝ
My, studenti Lycea v Pyrgetu v řeckém městě Larissa, jsme se pokusili připravit hru,
která se vztahuje ke Karlu Velikému (742–814 po Kr.), zakladateli Francké říše. Ve své
době byl nazýván „Otcem Evropy“, ale dnes o tomto přízvisku řada učitelů dějepisu
pochybuje. Tato kontroverze pro nás byla výzvou, abychom se rozhodli zjistit, kým byl
Karel Veliký ve skutečnosti. Během našeho výzkumu jsme prozkoumali řadu zdrojů,
které prokazují, že Karel Veliký se pokusil o vytvoření unie, nikoliv však unie
multikulturní, jako je dnes Evropská unie. Abychom tyto poznatky zprostředkovali
našim kamarádům neotřelým způsobem, rozhodli jsme se připravit hru.
Její součástí byla mapa Evropy s vyznačenými hranicemi Francké říše v 9. století, 13
karet a dvě hrací kostky. Ke hře je zapotřebí tablet s připojením k internetu. Každý hráč
se za použití karet a tabletu snaží získat poznatky o dějinách středověké západní Evropy
a o moderní Evropě.
Zvítězí hráč, který správně zodpoví všech 20 otázek v kvízu sestaveném pomocí
nástroje Hot Potatoes.
Naším záměrem bylo, aby byla vědomostní hra zábavná a abychom se během hraní stali
uvědomělými evropskými občany. Rovněž se chceme zaměřit na multikulturalismus v
Evropské unii a na zemědělskou politiku. Jelikož pocházíme z řeckého kraje Thesálie,
který se vyznačuje zemědělstvím, živočišnou výrobou a rybolovem, chtěli jsme z tohoto
úhlu přistupovat i k uvedenému středověkému období, abychom mohli všechny svoje
poznatky porovnávat se současností. Soutěže se spolu všemi mladými lidmi z Evropy
účastníme s nadějí, že dosáhneme co nejlepšího výsledku.
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13. MAĎARSKO – STAVÍME MOSTY
DUISBURGEM A GELSENKIRCHENEM

MEZI

CSERDI,

Cserdi je vesnička v jihozápadním Maďarsku. Více než 70 % z jejích 400 obyvatel tvoří
Romové. Než se úřadu chopil současný starosta a rozhodl se Cserdi od základu změnit,
ve vesnici často docházelo k drobným krádežím a byla zde nepoměrně vysoká míra
nezaměstnanosti. V minulých letech bylo zahájeno několik revitalizačních projektů,
jejichž cílem bylo rozbít negativní stereotypy, s nimiž se Romové často potýkají. Dnes je
trestná činnost prakticky vymýcena a každý, kdo chce pracovat, pracovat může.
Nesmírně oblíbený starosta László Bogdan často přednáší v Maďarsku i v zahraničí a
podporuje asimilaci Romů ve společnosti. Po jedné prezentaci v Německu byl požádán,
zda by nemohlo vesnici Cserdi na dva týdny navštívit 18 znevýhodněných mladých lidí v
rámci výměnného programu.
Když tito mladí lidé do Cserdi přijeli, panovala mezi místními Romy a západními hosty
atmosféra takřka hmatatelné vzájemné podezřívavosti. Každý se však rychle naučil, jak
stereotypy překonat, a do konce druhého týdne pobytu navázali velmi cenná přátelství
založená na vzájemném porozumění a úctě.
Cílem bylo v průběhu dvou týdnů dokončit pět malých projektů, mezi něž patřily místní
památník holokaustu, fotbalové hřiště a stavba nového mostu přes malý vesnický kanál.
Ačkoli jsme nemluvili stejným jazykem, každým okamžikem společné práce jsme se
sbližovali a překonávali kulturní rozdíly. Renovace památníku holokaustu se ukázala
jako velmi emocionální a došlo i na skutečně dojemné okamžiky, kdy se dva různé světy
spojily v míru, aby vzdaly hold památce těch, kteří byli nevybíravě zabiti před 70 lety.
Než výměnný program skončil, negativní předsudky na obou stranách se změnily.
Neexistují žádné tajné metody, nedějí se žádné zázraky. Cestou k trvalému přátelství,
které dnes charakterizuje nerozlučnou vazbu mezi Cserdi a vzdáleným Duisburgem a
Gelsenkirchenem, jsou přijetí, pokora a vzájemná úcta.
Pevně věříme, že společnou evropskou identitu lze vytvořit pouze prostřednictvím
iniciativ, které podporují mezikulturní zkušenosti. Když odvrhneme strach a nenávist,
zavládne jednota a úspěšná integrace. Základy projektu jsou položeny, nyní
potřebujeme pouze zdroje k tomu, abychom v něm mohli pokračovat.

https://www.facebook.com/cserdi.kozseg/?fref=ts
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14. IRSKO – POLITICKÝ MODUL PRO EVROPSKOU MLÁDEŽ
Náš projekt se jmenuje „Politický modul pro evropskou mládež“. Cílem iniciativy je
představit a uspořádat krátký kurz politiky pro mladé lidi v celé Evropě. Navrhli jsme
webové stránky, které mají zvýšit informovanost o politice mezi dospívajícími a
propagovat pojem aktivního občanství. V lednu 2016 jsme spustili webové stránky
dokumentující a zaznamenávající naši dosavadní činnost a nápady. Na těchto stránkách
je zveřejněna šablona a vzor našeho modulu, který je přístupný na adrese
tinyurl.com/typolitics.
Při realizaci projektu a navrhování stránek jsme doufali, že podobné moduly a
programy zavedou i jiné místní, vnitrostátní a mezinárodní vzdělávací subjekty.
V letošním roce se studenti v rámci svého předmaturitního ročníku na Christian
Brothers College zabývají modulem věnovaným politice. Tento modul je letos jako
součást programu vyučován poprvé; v rámci něj byl vypracován krátký kurz s cílem
poskytnout studentům základy politické výchovy. Modul má vycházet ze znalostí již
osvojených v rámci občanské, společenské a politické výchovy, kterou studenti prošli na
úrovni před získáním nižšího osvědčení (Junior Certificate).
Cílem modulu je zvýšit zájem studentů o politiku a zprostředkovat jim větší povědomí o
fungování politických struktur a s nimi spojených systémů. Součástí je i studium místní,
vnitrostátní a mezinárodní politiky. Jako koordinátor modulu byl vybrán učitel Christian
Brothers College David O’Connell. Předmět vyučuje každou středu po dobu šesti týdnů
pro každou třídní skupinu. Pan O’Connell studenty vede a vybízí k tomu, aby ve
zprávách a sdělovacích prostředcích sledovali nejnovější události, které se vztahují k
politickým událostem a politickému dění.
Vznikly pomůcky a učební materiály, které se průběžně aktualizují, aby odpovídaly stále
se měnícímu politickému prostředí. Byli pozváni hostující přednášející, aby promluvili
ke každé skupině. Jako jeden z nich vystoupil také stávající poslanec Evropského
parlamentu a současný starosta města Cork. Uskutečnila se návštěva Evropského
parlamentu v Bruselu a v roce 2016 bude školu reprezentovat v bruselském hlavním
městě delegace studentů a učitelů.
Studenti jsou vybízeni, aby svou práci nahráli do příslušného oddílu webových stránek.
O správu stránek a organizaci školních zájezdů se pan O’Connell stará dobrovolně.
Modul podněcuje dialog o otázkách vývoje EU, její integrace a evropské identity.
http://tinyurl.com/typolitics
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15. ITÁLIE – InteGREAT
InteGREAT je projekt vytvořený a propagovaný organizací AIESEC a jeho cílem je
propojit mladé lidi z celé Evropy, aby reagovali na současnou uprchlickou krizi
podporou integrace do místních komunit a poskytnutím všech nástrojů, které jsou
zapotřebí pro převzetí aktivní úlohy v evropské společnosti.
Nápad na projekt InteGREAT vzešel z platformy YouthSpeak Forum, uspořádané v
průběhu mezinárodního kongresu AIESEC, který se konal v indickém Dillí v roce 2015.
Mezinárodní kongres se koná každý rok a představuje příležitost pro mladé čelné
představitele organizace AIESEC z celého světa. Na kongresu se hodnotí současný stav
po organizační stránce, vytyčují se nové cíle a sdílejí se názory a zkušenosti.
Projekt zahrnuje mezinárodní dobrovolníky, místní nevládní organizace a místní
komunity. Pořádáním workshopů, volnočasových aktivit, seminářů a akcí evropští
dobrovolníci přímo podporují integraci uprchlíků a zvyšují informovanost evropských
občanů. Díky tomu, že v zemi výměnného programu bezprostředně poznají situaci,
navíc pochopí, jakými různými způsoby je integrace uprchlíků v Evropské unii
prováděna.
Základními charakteristikami projektu InteGREAT jsou:


účast mladých mezinárodních dobrovolníků podporujících místní a nevládní
organizace při vítání a integrování uprchlíků;



trvání v délce 6 týdnů;



vytváření příležitostí pro zapojování škol a místních komunit.



Hlavními cíli projektu InteGREAT jsou:



zvyšovat informovanost o hlavních příčinách tohoto jevu a o výhodách, které
přinášejí odpovídající uvítání a integrace;



aktivizace evropské mládeže, abychom prostřednictvím spolupráce v různých
zemích mohli společně řešit společný problém.

http://aiesec.it
https://www.facebook.com/AIESECItaly/?fref=ts
https://twitter.com/AIESECItaly
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16. LOTYŠSKO – E‐POSS
Výměnný projekt mládeže E‐POSS se konal ve městě Liepaja ve dnech od 15. do
21. března 2015.
Hlavním cílem projektu je podpořit aktivní zapojení mladých lidí prostřednictvím
neformálních vzdělávacích metod, vzájemného učení, poznávání rozmanitosti
evropských kultur a rozvíjení schopnosti vidět jednotící prvky kulturní rozmanitosti.
Projekt zahrnoval např. Portugalsko, Rumunsko, Itálii a Lotyšsko. Cílovou skupinou byli
mladí lidé ve věku od 18 do 25 let, osm účastníků z každé země a 2 skupinoví vedoucí.
Aktivity probíhaly v Domě mládeže v rámci Centra dětí a mládeže ve městě Liepaja.
Účastníci si připravili příběhy z každé země a představili je ostatním. Poté zkoumali, co
mají různé kultury společného. Abychom vytvořili jedinečné jednotné poselství s
interkulturním rozměrem, uspořádali jsme tři workshopy, a sice animační, hudební a
loutkový. Na nich technikou stop motion vzniklo pět audiovizuálních animací v
navržených filmových žánrech – komedie, horor, drama a thriller. Ty pak byly doplněny
o hudbu z hudebního workshopu a postavy z loutkového workshopu. Loutky byly
představeny na výstavě.
Součástí každého workshopu byly pracovní postupy jako zahřívací cvičení a cvičení pro
překonání ostychu, budování týmu, diskuse, brainstorming, kooperativní učení,
případové studie, rolové hry, simulační hry, skupinová práce a učení se vlastní činností.
Účastníci si osvojili praktické dovednosti pro práci s fototechnikou a příslušnými
počítačovými programy, procvičovali si je pomocí různých hudebních nástrojů a
technologií a získali zkušenosti s provozem nahrávacího studia. Prací s rozmanitými
materiály a technikami se uchazeči naučili vyrábět loutky a osvojili si základy
loutkovodičství. Účastníci se rovněž seznámili s možnostmi scénografie.
Videa vytvořená v rámci projektu jsou ke zhlédnutí na těchto odkazech:
https://www.youtube.com/watch?v=mRRUJmvkiy4
https://www.youtube.com/watch?v=1EBHFKam584
https://www.youtube.com/watch?v=NgYlJzjz2u4
https://www.youtube.com/watch?v=jRHwSpxXOVI
https://www.youtube.com/watch?v=u1mcUwIVoB4

http://www.liepajasbjc.lv
http://www.jauniesumaja.lv
https://www.facebook.com/JauniesuMaja
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17. LITVA – SPOJUJEME MLÁDEŽ PRO LEPŠÍ CELOSVĚTOVÉ
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
Evropské regionální setkání organizace IFMSA s názvem „Spojujeme mládež za lepší
celosvětové veřejné zdraví“ je projekt pořádaný každoročně Mezinárodní federací
asociací studentů medicíny (IFMSA) ve spolupráci s vnitrostátními členskými
organizacemi z evropského regionu.
IFMSA je mezinárodní mládežnická síť a projekt dobrovolně realizují a organizují mladí
lidé a budoucí pracovníci ve zdravotnictví. Projektu, který má podobu školení,
konferencí a příležitostí k budování kapacit, se účastní 300 až 350 mladých studentů
medicíny z více než 40 evropských zemí po dobu čtyř dnů.
Cílem projektu je posílit postavení mladých lidí a vytvořit nápadité lídry,
zprostředkovatele sociálních změn a efektivní vedoucí účastníků v rámci vlastní
komunity, dát tak vzniknout programům řešení celosvětových problémů, které se
projevují na místní úrovni, a umožnit vědomostní a kulturní výměnu bez ohledu na
zeměpisné překážky.
Součástí projektu je několik souběžně probíhajících akcí na aktuální zdravotnická
témata, jako jsou lékařské vzdělávání, sexuální a reprodukční zdraví, veřejné zdraví,
lidská práva a mír a výměnné programy. Projektu předchází několik třídenních
workshopů na konkrétnější témata, jako jsou komplexní sexuální výchova, diplomacie a
správa v oblasti celosvětového zdraví, lidská práva a katastrofy v Evropě atd.
Evropským studentům medicíny umožňuje získat organizační dovednosti a dovednosti
při vedení skupiny a vytváří prostor pro sdílení zkušeností a vzájemné učení. Zároveň v
regionu pěstuje pocit jednoty, neboť metodiky jsou založeny na neformálním vzdělání a
účastníci se nacházejí v příjemném prostředí podporujícím začlenění. Evropské
regionální setkání IFMSA rozvíjí a posiluje nadnárodní činnosti a iniciativy na nižší než
celoregionální úrovni.
Kromě toho projekt přispívá k vytváření kultury učení a sdílení vědomostí v rámci
komunit studentů medicíny v evropském regionu a usnadňuje interakci a konstruktivní
zapojení evropské mládeže do správních a zdravotnických politik. Akce u účastníků
rovněž propaguje evropský demokratický proces, mladí lidé se totiž stávají součástí
rozhodovacích postupů, které v Evropě probíhají ve vztahu k celosvětovým i evropským
otázkám týkajícím se zdraví.
Současně bude přítomna řada externistů z mnoha evropských subjektů, kteří se podělí o
své zkušenosti a vědomosti v konkrétních oblastech týkajících se zdraví v Evropě. Vloni
se ve dnech 24. až 28. dubna 2015 v dánském Aalborgu uskutečnil 12. ročník projektu.
http://www.ifmsa.org
http://www.facebook.com/ifmsa
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18. LUCEMBURSKO – VENI VIDI COMEDI
Ačkoliv je jídlo ústředním bodem každodenního života, tradic, kultury a civilizace, tisíce
mladých lidí v Evropě se ocitají před otázkou, jak si zajistit stravování, když nemají čas,
peníze, vědomosti ani zkušenosti s vařením.
Studenti účastnící se programu Erasmus, mladí lidé na začátku své profesní dráhy, tzv.
freemoveři, pracovníci a nezaměstnaní si nemohou dovolit jíst každý den v restauraci.
Řada z nich si nakonec koupí jídlo v rychlém občerstvení nebo levné nekvalitní jídlo.
Jídlo však souvisí také se životními dovednostmi a občanstvím, a to nejen na
vnitrostátní úrovni, ale i na té evropské. Je provázáno s problematikou výživy, hygieny
potravin a propagace zdraví, nejde tedy jen o potěšení z dobrého jídla – je nedílnou
součástí našeho duševního zdraví. Cílem Veni Vidi Comedi je vytvořit společenství lidí,
kteří by diskutovali o tom, jak si připravit vlastní jídlo, a poučit o jeho přípravě mladé
lidi, tak aby nebyli pouhými konzumenty.
Výsledky projektu propagují zdravou a udržitelnou kulturu stravování v Evropě
prostřednictvím snadno ovladatelného, interaktivního a kolaborativního nástroje pro
více platforem (webové stránky, aplikace, komunitní fórum, elektronická kniha), který
nabízí uzpůsobené, zdravé a udržitelné recepty a informace o jídle.
Než jsme začali recepty vyhledávat, setkali jsme se a provedli brainstorming, abychom
zjistili, jaké jsou potřeby naší cílové veřejnosti. Rozhodli jsme se vytvořit jednoduchou
sadu nástrojů a dohodli jsme se, že budeme sbírat recepty, které lze připravit do 40
minut a bez použití jakékoliv elektrického přístroje, jako je trouba (včetně mikrovlnné),
a jiného zařízení.
V neposlední řadě jsme chtěli, aby se cílová veřejnost něco dozvěděla, zlepšila své
kulinářské návyky a zároveň díky různým pokrmům z celé Evropy poznala odlišné
kultury.
Hlavními prioritami projektu byly jednak propagace meziregionálních a přeshraničních
partnerství, kterou umožnilo vytvoření snadno ovladatelného, interaktivního a
kolaborativního nástroje obsahujícího vzdělávací materiály a nadnárodní komunity
zabývající se každodenními stravovacími návyky Evropanů, jejich recepty a zdravím, a
jednak propagace nápadu, aby si každý vařil vlastní chutné a výživné jídlo, což by měl
zajistit soubor snadných, avšak kvalitních receptů, spolu s vybízením lidí, aby si jídlo
připravovali sám, místo aby navštěvovali řetězce rychlého občerstvení nebo si kupovali
polotovary.
Projekt podporuje zdravou a udržitelnou kulturu stravování a jeho cílem je přispět ke
kulturní integraci mladých lidí v Evropě prostřednictvím šíření různých mezinárodních
kulinářských postupů.
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http://www.venividicomedi.eu
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19. MALTA – MaltMUN
MaltMUN 2015 je pro naši společnost prvním modelem Organizace spojených národů a
zároveň také prvním mezinárodním modelem OSN, který se bude pořádat na Maltě.
Téma „Život v pohybu: boj proti vykořisťování nelegálních přistěhovalců“ bylo vybráno
konkrétně s ohledem na neustávající neutěšenou situaci migrantů. Ukázalo se, že pro
konferenci to byla dobrá volba, probíhaly intenzivní diskuse a delegáti si výzvu, již
představovala diskuse o tak citlivém tématu, bezpochyby užili. Každému delegátovi byla
přidělena jednu konkrétní zemi a následně musel argumentovat z hlediska dané země.
Jejich úkol byl tedy o to náročnější, avšak zároveň empatický a přinášející uspokojení.
Účastníci byli rovněž rozděleni do dvou simulovaných výborů OSN: výboru Úřadu
vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a právního výboru.
Ačkoli si mladí lidé bezpochyby již poměrně dobře uvědomují útrapy a strázně, k nimž
ve Středomoří dochází každý den, díky konferencím, jako byla MaltMUN 2015, mohou
své myšlenky a úsilí napřít určitým směrem. Ačkoliv konference sama o sobě trvá pouze
jeden víkend, předcházejí jí rozsáhlé přípravy. Během příprav museli delegáti provést
podrobný výzkum a vybavit se relevantními fakty, abych pak mohli spolupracovat na
vytvoření proveditelné strategické politiky. Cíle bylo nakonec dosaženo a hmatatelným
výsledkem je soubor čtyř rezolucí, které jsou přiloženy níže.
Rezoluce obsahují řadu návrhů, o nichž se nakonec hlasovalo na zasedání výborů. O
některých ustanoveních se debatovalo horlivěji, o jiných méně. Rezoluce byly následně
prezentovány různým vysokým představitelům, kteří se podíleli na uspořádání
konference. Tento proces dosud není uzavřen. V době předložení tohoto návrhu se
zástupci naší společnosti setkali se zaměstnanci velvyslanectví Spojených států a
předsedou sněmovny. Doufáme, že se nám podaří sejít také mimo jiné s Úřadem
prezidenta republiky a se zástupcem Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky na
Maltě.
Náročnost příprav na pořádání a hostování takovéto konference byla obrovská. Byla
zapotřebí neuvěřitelně rozsáhlá koordinace, vytrvalost a předvídavost. Organizační tým
projektu MaltMUN, který nyní s potěšením vedu, odvedl velký kus práce, aby se tento
sen stal skutečností. Už nyní se nacházíme ve fázi předběžného plánování MaltMUN
2016. Doufáme, že tento ročník bude stejně úspěšný jako MaltMUN 2015, ne‐li
úspěšnější.
http://www.maltmun.org.mt/
https://www.facebook.com/MaltMUN
https://twitter.com/maltmun
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20. POLSKO – MODEL EVROPSKÉ UNIE VARŠAVA 2015
Projekt MEU Varšava 2015 uspořádala organizace BETA Polsko a jednalo se o druhý
ročník této simulace konaný ve Varšavě. Konference se zúčastnilo téměř 60 účastníků a
oproti konferenci MEU Varšava 2014 lze pozorovat udržitelný růst. Konference
proběhla v červenci 2015 ve Staré knihovně Varšavské univerzity. Třídenní simulaci
tvorby politik v EU, jejíž součástí byly nejen Parlament a Rada Evropské unie, ale také
komisaři, předcházely celodenní workshopy, na nichž se účastníci seznámili s
vystupováním na veřejnosti, vyjednáváním a skutečnými legislativními postupy
používanými v rámci simulací.
Konferenci uspořádalo 15 členů organizace BETA Polsko, kteří ji připravovali jako
dobrovolníci po dobu šesti měsíců. Na jedné straně tak získali organizační zkušenosti,
včetně vztahů s veřejností, získávání finančních prostředků, vytváření rozpočtu a
přípravy projektu evropského významu, na straně druhé je to motivovalo k účasti na
dalších simulacích MEU.
Kromě obvyklých úloh, které účastníci na simulaci MEU zaujímají, ať už jde o poslance
Evropského parlamentu či ministry Rady, se do projektu zapojili také tlumočníci do
polštiny a do němčiny, neboť jednacím jazykem byla angličtina. Tito účastníci pocházeli
z řad studentů tlumočnictví a připravených a vyškolených polských tlumočníků.
Přestože každý účastník musel předtím, než se do projektu MEU Varšava přihlásil,
prokázal dobrou znalost angličtiny, představovali tlumočníci velký úspěch. Ostatní
účastníci mohli zažít autentičtější diskusi, jelikož byla vedena ve třech různých jazycích
a simultánně tlumočena. Při projevech ve vlastním jazyce mohli také hovořit volněji. Pro
účastníky, kteří se ujali úloh poslanců EP a ministrů, to také byla dobrá příprava na
spolupráci s tlumočníky při konferencích. Účastníci v roli tlumočníků obdrželi certifikát
potvrzující jejich účast v projektu týkajícím se evropské problematiky, který může
posloužit jako významná reference pro jejich budoucí tlumočnickou profesní dráhu.
Projekt MEU Varšava nejen podporuje integraci mladých Evropanů, ale také je součástí
evropské komunity projektů MEU, založených na solidaritě: zatímco si polští účastníci
mohou užívat účast na jiných simulacích, v rámci projektu MEU Varšava současně
nabízíme jejich pořádání.
MEU Varšava je projekt, který BETA Polsko realizuje každý rok. Pokud získáme finanční
odměnu, budeme moci u projektu MEU Varšava 2016 snížit účastnický poplatek a
rozšířit nabídku tlumočených jazyků o další jazyky, čímž diskuse ještě více získají na
autenticitě.
http://www.meu‐warsaw.pl
http://www.facebook.com/meuwarsaw
https://twitter.com/MEU_Warsaw
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21. PORTUGALSKO – FINÁLE SOUTĚŽE EBEC 2015
Projekt EBEC je výsledkem činnosti nevládní a neziskové studentské organizace. Finále
soutěže EBEC pak představuje vyvrcholení celého projektu, jehož se účastní 120
nejlepších z více než 6 500 studentů z celé Evropy, aby spolu soutěžili v neutrálním a
přátelském prostředí ve výlučně intelektuálních disciplínách. Zaměřujeme se na to, v
čem jsou si všichni lidé rovni: na naši schopnost přemýšlet a řešit problémy. Důkazem
našeho smyslu pro rovnost je skutečnost, že pořadatel organizace v roce 2015, sdružení
BEST Porto, vždy zajišťuje úhradu 50 % cestovních nákladů každého účastníka, a to až
do výše 100 EUR. Jsme přesvědčeni, že nikdo by neměl být připraven o možnost
účastnit se jen kvůli jakýmkoliv finančním problémům.
Prostřednictvím finále soutěže EBEC podporujeme spolupráci ve formě týmové práce a
vzájemnou úctu. Naším cílem je pomoci rozvíjet mezinárodně orientované mladé
odborníky a evropské občany. Věříme, že z těchto vynikajících studentů se v blízké
budoucnosti stanou tvůrci politik, osoby ovlivňující politiku a špičkoví profesionálové,
tedy lidé, kteří budou v nadcházejících letech utvářet svět, a to – doufejme – uvědoměle
a odpovědně vůči evropské identitě a integraci. Vytvořili jsme příležitost k propojení
studentů technických oborů, univerzit a zástupců společností s cílem objevit tvůrčí
řešení, která přispějí k lepšímu a udržitelnému světu, a také vytvořit nové sítě a profesní
příležitosti.
V neposlední řadě se i během společenských aktivit snažíme rozvíjet úctu a uznání mezi
všemi kulturami a lidmi. Jeden večer jsme věnovali výlučně portugalské kultuře:
představili jsme všem účastníkům tradiční kuchyni, nápoje, hudbu, kroje a tance. Jindy
dostaly jednotlivé týmy příležitost krátce představit něco ze své domácí země a kultury
během takzvaného mezinárodního večera. Účastníci se oblékli do tradičních krojů, hrdě
si vystavili na stole vlajky svých zemí a zpívali, tančili a nabízeli ochutnávky pokrmů a
nápojů v ovzduší rozmanitosti a přátelství mezi národy.
Rozpočet akce dosahuje přibližně 60 000 EUR. Tuto částku je pro neziskovou
studentskou organizaci, jako je BEST Porto, obtížné získat, nejen proto, že celý průběh
akce je pro účastníky zdarma. Pořádání akce je tedy možné pouze díky partnerství se
společnostmi a institucemi. Z tohoto důvodu je tato forma uznání a ocenění pro
sdružení BEST velmi důležitá, jelikož jedině tak budeme moci svoje aktivity a činnosti
pořádat i v budoucnu a přispívat svou prací k lepší Evropě a více spolupracujícímu
světu.

http://www.bestporto.org
https://www.facebook.com/bestporto
http://www.twitter.com/bestporto
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22. RUMUNSKO – DIVADLO OSONÓ
Divadlo Osonó tvoří skupina mladých lidí, jejíž tři stěžejní hry, postupně uvedené v roce
2015, vytvořily umělecký prostor pro upozorňování na vzájemné priority mladých lidí v
Evropě. Věříme, že se naše divadlo obrací k „věčnému lidství“, tedy že podporuje
spojenectví, společná východiska a větší citlivost vůči aktuálním otázkám, jimiž se naše
současnost vyznačuje. Právním zástupcem našeho divadla je divadelní sdružení
Bolyongó.
V roce 2015 vytvořilo divadlo Osonó interní projekt, jehož podstatou bylo odehrát v celé
Evropě i mimo ni tato svá divadelní představení: Jak voda odráží tvář, Mask@Face.Now
a Společnost neznámých přátel aneb Piknik na japonském koberečku. Představení – po
nichž následuje diskuse s publikem – se zabývají rozpornými tématy, jako jsou odcizení,
zranitelnost, bezbrannost, vykořisťování a etnické předsudky. Vypjatost scény dále
prohlubuje skutečnost, že základem všech textů, jevištních rekvizit i improvizovaných
akcí jsou skutečné příběhy konkrétních mladých lidí, díky čemuž může divák
představení více emocionálně prožívat.
Celkem bylo v průběhu roku 2015 v celé Evropě odehráno 133 představení a celkový
počet diváků dosáhl téměř 6 400. V roce 2015 jsme vystupovali v těchto zemích:
Rumunsko, Maďarsko, Rakousko, Německo, Dánsko, Francie, Španělsko, Spojené
království, Itálie, Švýcarsko, Belgie, Ukrajina a Maroko. Divadelní zájezdy po Evropě i
Rumunsku pořádají stálí členové souboru díky pečlivě budovaným partnerstvím a
trvalému úsilí o navazování spolupráce s novými subjekty. Scénu převáží soubor v
dodávce a herci a technici ji postaví na hostitelském místě, zvoleném našimi partnery.
Hostitel rovněž zve diváky a zajišťuje, aby byly přítomny všechny skupiny místního
obyvatelstva. Nevybíráme žádné vstupné, přijímáme však dary.
Členové divadla Osonó jsou mladí dobrovolníci, mladí dospělí herci, studenti středních
škol a mezinárodní dobrovolníci. Vzhledem k tomu, že divadlo Osonó je v Rumunsku
řazeno mezi jedinečné, nezávislé přístupy k divadlu, nedostává se mu dostatečného
uznání jako například státem dotovaným repertoárovým divadelním institucím. Naše
sdružení čelí náročnému úkolu, jímž je pokrýt provozní náklady z darů od partnerů
nebo z omezených místních finančních prostředků. Vedle vytváření uměleckých
představení pořádáme tábory a festivaly pro další mladé lidi a mladé učitele s cílem
aktivovat vlastní zdroje každého účastníka tím, že jim jejich vnitřní příběhy
přibližujeme dramatickými prostředky.
http://www.osono.ro
https://www.facebook.com/osonotheatre/?ref=page_internal
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23. SLOVENSKO – VISEGRAD FILM FORUM
Projekt Visegrad Film Forum (VFF) je mezinárodní akce se zaměřením na vzdělávání a
vytváření sítí, která zprostředkovává kontakty mezi talentovanými mladými filmaři ze
sousedních evropských zemí a mezinárodně uznávanými a oceňovanými filmovými
tvůrci. Pořádá ji nevládní organizace Boiler, zabývající se audiovizuálními vzdělávacími
aktivitami, které studentům všech věkových kategorií umožňují dozvědět se více o filmu
a rozvíjet svůj zájem o kulturu a v neposlední řadě jim jakožto potenciálním budoucím
evropským filmovým tvůrcům umožňuje využít svých znalostí a zkušeností.
Studenti mají během VFF příležitost podělit se o své zkušenosti, získat mezinárodní
kontakty a seznámit se s věhlasnými filmaři. Kromě škol ze zemí visegrádské skupiny,
které tvoří nedílnou součást výběru, zveme i jiné školy z jiných částí Evropy (od roku
2016 se chystáme výběr partnerských škol rozšířit a pravidelně obměňovat). VFF
poskytuje příležitosti k prohlubování spolupráce a součinnosti mezi evropskými
zeměmi a rovněž nabízí ucelený přehled možností v oblasti vzdělávání.
Kromě toho dostanou mladí filmaři příležitost představit se v mezinárodním prostředí,
což může vést k intenzivnější mezinárodní spolupráci na úrovni univerzit i v jiných
sférách života. Tato zkušenost může mít pozitivní vliv na úroveň vzdělání i filmové
tvorby a přispět k obecnému kulturnímu rozvoji v evropském regionu.
Program VFF je rozdělen do několika sekcí a je připraven tak, aby byla akce přínosná
pro účastníky působící ve všech hlavních filmařských profesích. Jedná se o praktické
workshopy, přednášky odborníků, případové studie, diskuse a promítání filmů z
partnerských škol.
VFF se uskutečnilo již čtyřikrát (dvakrát jako samostatná akce), slavilo úspěch a dočkalo
se pozitivní zpětné vazby od hostů i jiných účastníků. Pátý ročník se uskuteční ve dnech
5. až 9. dubna 2016. Kontinuitu akce do budoucnosti zajišťuje trvalá a stále se rozšiřující
spolupráce v partnerskými školami z jiných zemí a účast velice zajímavých
mezinárodních hostů (držitelé Oscara Allan Starski a Christropher Newman, osobnosti
nominované na Oscara Christian Frei a Christian Berger a držitelé ocenění z Cannes,
např. Fabio Grassadonia a Krzysztof Zanussi, a z Berlinale, např. Benedek Fliegauf a řada
dalších).
http://www.visegradfilmforum.com
http://www.facebook.com/VisegradFilmForum
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24. SLOVINSKO – MUNSC SALIENT 2015
MUNSC Salient 2015 – konference mladých lidí na globální témata je projekt
připravovaný mladými lidmi pro mladé lidi a vytvořený s jednoduchým cílem: přispět k
úsilí mladých lidí jakožto budoucích činitelů přijímajících rozhodnutí a zúčastněných
stran.
MUNSC Salient 2015 se konal ve dnech 13. až 17. července 2015 ve slovinské Lublani a
zastřešujícím tématem byla „celosvětová uprchlická krize“. Konference sestávala ze tří
částí: simulací, diskusí u kulatého stolu a workshopů, to vše v rámci výše uvedeného
zastřešujícího tématu s cílem představit různé úhly pohledu a poskytnout tak
jedinečnou platformu pro lepší výměnu názorů, k níž došlo na několika myšlenkových
rovinách, mezi různými specializacemi a napříč odlišnými kulturními rozměry. Na této
platformě studenti z celého světa spolupracovali s vedoucími politickými představiteli,
tvůrci politik, nevládními organizacemi, podnikateli, nadnárodními skupinami
odborníků, akademickou obcí a sdělovacími prostředky a díky této spolupráci získali
poznatky a dovednosti nutné k porozumění světu v 21. století.
Aktivně se konference účastnilo 70 účastníků z Belgie, Bosny a Hercegoviny, České
republiky, Černé Hory, Chorvatska, Itálie, Kamerunu, Makedonie, Německa, Rakouska,
Slovinska a Srbska, kteří prezentovali příspěvky a diskutovali o problémech v rámci
všech tří částí konference MUNSC Salient 2015:
1) Simulace: Rada bezpečnosti OSN („Uprchlická krize a sektářské násilí v Libanonu“),
třetí výbor Valného shromáždění OSN („Zvrácení současného trendu týkajícího se
uprchlíků a ochrana vnitřně vysídlených osob v Sýrii“) a Evropská rada („Revitalizace
evropské solidarity s ohledem na zvýšený příliv uprchlíků do EU“)
2) Diskuse u kulatého stolu: „Diskuse u kulatého stolu s velvyslanci: Agenda po roce
2015 a migrační krize“, „Pevnost Evropa: Přístup EU ke komplexnímu celosvětovému
řešení uprchlické krize?“ a „Výzvy spočívající v zajištění práv uprchlíků“
3) Workshopy: „Workshop č. 1: Úvod do problematiky uprchlíků“ a „Workshop č. 2:
Mezinárodní společenství“.
Účastníci rovněž získali nepostradatelné dovednosti v oblasti diplomacie, vystupování
na veřejnosti, diskutování a vedení ostatních, které jim pomohou, až se budou snažit
docílit změn ve své vlastní komunitě. Jsme přesvědčeni, že zapojování mladých lidí do
politiky propojuje osoby přijímající rozhodnutí s mladými lidmi, kteří mívají nápady na
neotřelá a inovativní řešení. Díky tomuto zapojování se mladí lidé stávají
odpovědnějšími a angažují se v posilování demokracie ve svých vlastních zemích.
Rovněž si více uvědomují toho, co se kolem nich dennodenně odehrává. Tímto
způsobem lze také mladým lidem předat značný objem know‐how a oni pak mohou tyto
vědomosti obohatit o vlastní zkušenosti, čímž se stávají aktivními a angažovanými
občany svých zemí.
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http://salient.munsc.si/
https://www.facebook.com/MUNSC‐Salient‐Youth‐Conference‐on‐Global‐Matters‐1532270263724635
https://twitter.com/munscsalient
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25. ŠPANĚLSKO – CIUDADANIA EUROPEA / EVROPŠTÍ
OBČANÉ: CÍTIT EVROPU, TVOŘIT EVROPU, BÝT EVROPOU
Právní pojem „občanství (Evropské) unie“ byl oficiálně začleněn do Smlouvy o ES roku
1993 Maastrichtskou smlouvou. V současnosti se jím zabývá část II Smlouvy o fungování
Evropské unie (články 20–24). Občanství rovněž získalo oficiální ústavní status v
právním řádu EU, a to začleněním do článku 9 Smlouvy o Evropské unii, který stanoví,
že „[o]bčanem Unie je každá osoba, která má státní příslušnost členského státu.
Občanství Unie doplňuje občanství členského státu, nenahrazuje je.“
Jak můžeme dosáhnout toho, aby si občané uvědomili, že jsou nejen občany svého státu,
ale také občany evropskými? Odpověď je prostá: vzdělávejme je. Organizace Inter
Europa proto vytvořila modul s názvem „Evropské občanství“.
Inter Europa nabízí aktivity pro mladé lidi, kteří mají mírně snížený intelekt a/nebo
potíže s učením, s cílem umožnit jim dosáhnout samostatnosti v každodenním životě.
Rovněž je metodou podpůrného zaměstnávání podporuje při hledání zaměstnání. Lidé,
na které se náš program zaměřuje, neměli skutečnou příležitost cestovat po Evropě
(ačkoli se někteří z nich zúčastnili různých mládežnických výměnných programů
propagovaných naší organizací v různých evropských zemích, např. v Itálii, Belgii či
Německu). Navzdory tomu se mohli dozvědět o významu evropské integrace, aniž by
museli opustit město, kde žijí a pracují. Jak? Díky různým navrženým aktivitám:
měli možnost poznat dobrovolníka z Francie (prostřednictvím programu Evropské
dobrovolnické služby (EDS)); prostřednictvím aplikace Skype a díky mezinárodním
kontaktům naší organizace se mohli seznámit s Němci, Poláky a Portugalci (a plánují se i
další setkání). Tyto aktivity pro ně uspořádala také italská pedagožka. Zabývá se sociální
prací, ale má i magisterský titul v oblasti evropské politiky a kultury. Cílem
navrhovaných aktivit bylo: rozbít stereotypní představy a předsudky, které jsou s
různými zeměmi spojeny; podpořit aktivní a odpovědné občanství, seznámit se s právy
a povinnostmi evropských občanů; předat myšlenku evropského občanství jakožto
institutu založeného na společných hodnotách vzájemné závislosti, demokracie,
rovnosti šancí a vzájemné úcty k různým národnostním a kulturním identitám; začlenit
osoby se zdravotním postižením; nabídnout vhled do světa Evropy a pokusit se
překonat strach z toho, že se účastníci dostanou do neobvyklých situací.
http://centrochat.es
https://www.facebook.com/centrochat/?fref=ts
https://twitter.com/intereuroparioj
https://www.youtube.com/watch?v=QEBQHPE7uCQ
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26. ŠVÉDSKO – GENERACE LIDSKÝCH PRÁV – SVOBODA V 21.
STOLETÍ
Projekt byl zahájen v březnu 2015 první aktivitou (ze tří) v rámci projektu, výměnným
programem mládeže v Berlíně. Cílem výměnného programu bylo představit účastníkům
– mladým lidem ze 14 evropských zemí – souvislosti projektu a vysvětlit jim myšlenky,
které tvoří jeho pozadí. Účastníci absolvovali rozsáhlé školení o lidských právech a
dokázali díky tomu zmapovat různá lidská práva a odlišnou situaci v této oblasti v
Evropě. V této fázi mladí lidé rovněž získali dovednosti v tom, jak přistupovat k
příběhům a jak je zpracovávat.
Příběhy byly shromažďovány v období od března do července 2015. Ze všech koutů
Evropy se podařilo sesbírat ohromující počet 150 příběhů, které vyprávějí o
spravedlnosti, štěstí, příkoří, lásce, péči i vyloučení.
Aktivity druhé fáze vyvrcholily na Festivalu lidských práv v červenci 2015 v Rumunsku.
Zde se účastníci mohli zamýšlet nad shromážděnými příběhy, vytvořit z nich pohlednice
a zaslat je politikům ve snaze pokusit se tyto příběhy přiblížit institucím. Účastníci
rovněž obdrželi další informace týkající se solidarity, porozumění a sociální
odpovědnosti.
Tato fáze vyústila v natočení dokumentu – výběru 50 příběhů, které budou zařazeny do
publikace o projektu s názvem Evropský deník lidských práv – a ve vznik textu
obsahujícího doporučení ohledně lidských práv v Evropě z pohledu mladých lidí, který
měl být použit během poslední aktivity v Bruselu.
Závěrečnou aktivitou projektu představovala konference s názvem Generace lidských
práv, která se konala v Bruselu v listopadu 2015. Uspořádali jsme oficiální představení
společného textu a Evropského deníku, panelovou diskusi se zástupci evropských
orgánů, mládežnických organizací a občanské společnosti a setkání s těmito
zúčastněnými stranami v rámci přesvědčovací kampaně.
http://www.activeeurope.org
https://www.facebook.com/Activeeurope.org
https://www.facebook.com/Human‐Rights‐Generation‐HRG‐
182853768451684/?fref=ts
https://twitter.com/ActiveeuropeOrg
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27. NIZOZEMSKO – COMMON CARNAVAL
Common Carnaval je dočasné sdružení karnevalových průvodů, v němž se setkali
mezinárodní studenti, mladí lidé z uprchlického centra a místní obyvatelé s cílem
připravit se společně na karneval, ušít kostýmy a postavit vůz, se kterým jsme se dne
7. února v Maastrichtu zúčastnili karnevalového průvodu. Podstatou projektu však byla
především integrace a spolupráce. Karneval jsme použili jako katalyzátor, s jehož
pomocí navazujeme udržitelné vztahy mezi různými skupinami nových a starých
obyvatel Evropy. V týdnech předcházejících karnevalovému průvodu jsme ustanovili
„radu jedenácti“ a vyhlásili vlastního krále karnevalu. Nyní nám vazby, které jsme
vybudovali během několika uplynulých týdnů, otevírají nové možnosti pro budoucí
projekty, např. výstavu, dokumentární snímek a pravidelná setkání.
Oslava karnevalu je možností, jak humorně, s respektem a zvídavě zpochybnit
společnost, sociální role a identitu, která z každého jednotlivce vyzařuje.
Maastrichtským mottem během tzv. Vasteloavendu (což je limburské označení pro
karneval) je „spojovat prostřednictvím ,Plezeer & Sjariteit‘, tedy zábavy a
dobročinnosti“.
Název Common Carnaval vychází z anglického slova communing, tedy vytváření obce,
čímž se myslí společné úsilí pro větší blaho všech. „Vytváření obce“ se odráží v otevřené
struktuře sdružení Common Carnaval. Každý den vítáme lidi, kteří se k nám chtějí
připojit a pracovat na kostýmech, stavět vozy, provozovat hudbu nebo si jen pěkně
popovídat.
Common Carnaval je projekt, který zkoumá naši kulturu, spojuje nás a pokouší se najít
nové způsoby, jak podporovat zapojení a spolupráci a současně rozšířit porozumění
naší společné kultuře.
Koncepci projektu Common Carnaval vymyslela skupina mezinárodních studentů z
fakulty iArts na Zuyd Hogeschool jako vzdělávací program v oblasti interdisciplinárního
umění, který studentům umožňuje začít přemýšlet sociálně angažovaným způsobem –
stát se podnikavými, zvídavými tvůrci, kteří dokážou přetavit aktuální dění do svojí
umělecké a interdisciplinární praxe.
Skupinu tvoří Tess (Nizozemsko), Jasper (Německo), Gerold (Nizozemsko) a Rahel
(Rumunsko), kteří přišli s nápadem pokusit se objevit nové způsoby integrace, sdílení a
vytváření nových vazeb a rituálů. Karneval je společenský zvyk s hlubokými kořeny,
který se provozuje ve značné části Evropy. Projekt zkoumá evropskou identitu a
hodnoty, jimiž nás karneval jakožto rituál spojuje, i to, jak lze na základě tohoto
východiska budovat sdílený smysl pro společenství a identitu.
http://www.commoncarnaval.nl
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http://www.facebook.de/commoncarnaval
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28. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ – EVROPSKÁ RADA MLÁDEŽE
(YEC)
Evropská rada mládeže (YEC) je mezinárodní konference, na níž se setkávají mladí lidé,
jimž není lhostejná budoucnost Evropské unie a kteří chtějí, aby zazněly jejich názory.
Cílem YEC je nabídnout realizovatelný a inovativní příspěvek k tvorbě evropských
politik. Konference zdaleka není pouhou simulační hrou, středem zájmu jsou zde
myšlenky mladých lídrů.
Na konferenci YEC se každý rok do Bruselu sjíždějí delegáti z celé Evropské unie i z
budoucích členských států, kteří zastupují své země. Během několika dní diskutují o
nejpalčivějších otázkách dneška, aby tak tvůrcům politik EU nabídli proveditelné
nápady. Příspěvky, na nichž panuje shoda a které se zabývají řešením těchto problémů,
jsou následně předloženy předním tvůrcům politik a spolu s nimi projednány. Mezi
úvodní řečníky v minulosti patřili mimo jiné komisařka Hedegaardová, Jeho Excelence
velvyslanec Thompson či Jeho Excelence velvyslanec Frøysnes.
Konference YEC 2015 se konala ve dnech 15.–19. listopadu v Bruselu a zahrnovala tři
panely: migrace a vnitřní záležitosti, energetická unie a opatření v oblasti klimatu a
vzdělávání za účelem získání zaměstnání. Konference se zúčastnilo 69 stálých delegátů z
členských států Evropské unie a současných kandidátských zemí.
Její součástí bylo i setkávání u jídla, kdy se u jednoho stolu scházeli mladí lidé i výše
postavení odborníci a mohli si vyměňovat názory, nápady a zkušenosti. Každý výše
postavený vedoucí představitel seděl u stolu s šesti až osmi mladými lidmi, kteří by se
chtěli stát lídry a zajímají se o příslušnou oblast, podělil se s nimi o svoje zkušenosti a
poskytl jim podrobný vhled do souvislostí svého povolání. Pro výše postavené činitele
přijímající rozhodnutí je pak večeře možností setkat se s mladými lídry, seznámit se s
jejich obavami a vyměnit si neotřelé názory. Akce se ukázala být velmi úspěšná a YEL se
těší na další ročníky.

http://www.younglead.eu
https://www.facebook.com/YoungEuropeanLeadership
https://twitter.com/YELTweets
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