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1. RAKÚSKO – THEATER.CAMP
Najväčšie rakúske mládežnícke divadlo BiondekBühne spojilo svoje sily s partnerskými
organizáciami z ďalších šiestich členských štátov EÚ, aby spolu zorganizovali
pre mladých Európanov tábor s názvom Theater.camp, ktorý sa konal od pondelka
27. júla do nedele 9. augusta 2015 vo Wassergsprengu v Dolnom Rakúsku (neďaleko
Viedne). Išlo o spojenie umenia s dobrodružstvom. Sedemdesiat mladých Európanov
z Estónska, Grécka, Írska, Poľska, Rumunska, Českej republiky a Rakúska strávilo 14 dní
v skautskej ubytovni vo Wassergsprengu, ktorá sa nachádza uprostred Viedenského
lesa (Wienerwald), a spoločne pracovali na predstavení pouličného divadla.
Sústredili sa na tieto aktuálne otázky: nezamestnanosť mládeže, hospodársku krízu
a migráciu a strach a neistotu, ktoré vyvoláva. Keďže tieto otázky existujú v jednotlivých
krajinách v rôznej podobe, boli predmetom intenzívnych diskusií na základe
zaujímavých osobných skúseností účastníkov. Vzniklo tak množstvo rôznych nápadov
na divadelné predstavenie, v ktorých sa odzrkadľovali najmä rozmanité pohľady
na nebezpečnú cestu utečencov do Európy. Riešila sa tiež marginalizácia na základe
náboženstva, pôvodu a kultúry, keďže v mnohých krajinách sa mladí ľudia s takýmito
situáciami bežne stretávajú. Dnešní mladí ľudia musia okrem toho žiť pod tlakom
nereálnych spoločenských očakávaní, a preto im často chýba možnosť na sebarealizáciu.
Kultúrne, jazykové a sociálne rozdiely medzi týmito mladými ľuďmi nebolo možné
prehliadnuť, oni ich však nevnímali ako niečo negatívne. Namiesto toho sa chopili
príležitosti naučiť sa niečo nové a vnímali túto rozmanitosť ako mimoriadnu
a jedinečnú. Ich zmysel pre spoločenstvo a spolupatričnosť rástol zo dňa na deň
a čoskoro uznali, že ako jednotlivci sú rozdielni, ale majú rovnaký hlavný cieľ: spoločnú
a zjednotenú Európu!
http://www.biondekbuehne.at
http://www.facebook.com/BiondekBühne
https://twitter.com/biondekbuehne
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2. BELGICKO – TREMÄÄ: O EURÓPE JASNEJŠIE
Tremää: O Európe jasnejšie (tremaa.be) je online mediálna iniciatíva, ktorej zámerom je
podporiť medzi verejnosťou väčší záujem o európske záležitosti a výsledné politiky –
politiky, ktoré majú vplyv na vnútroštátne politiky.
Má nový redakčný formát, ktorý je prístupný každému, kto má pripojenie na internet
(počítače, smartfóny atď.), a má získať širšie publikum pre správy o Európe pomocou
multimediálneho obsahu.
Mnoho občanov má obmedzené informácie o spôsobe fungovania EÚ a jej inštitúcií.
Mnoho ľudí nevie, kde nájsť informácie, a to aj keď sa chcú riadne informovať, bez toho,
aby sa prehrýzali odrádzajúcimi úradnými dokumentmi alebo článkami
zo špecializovanej tlače.
Tradičné médiá, samozrejme, šíria informácie počas hlavných samitov EÚ alebo keď sa
prijímajú dôležité rozhodnutia. Čo však často zostáva v pamäti, sú počty demonštrantov
a ťažkosti spojené s dopravou. Len málo ľudí dokáže pochopiť vplyv európskych
rozhodnutí na ich každodenný život. Existuje zopár médií, ktorým sa podarilo
uskutočniť európske redakčné iniciatívy prispôsobené verejnosti.
Zámerom iniciatívy Tremää je lepšie integrovať informácie o Európe s cieľom podporiť
a podnietiť zmysel pre európske občianstvo. Uskutočňuje sa to šírením informácií
o rôznych európskych témach rozdelených do rôznych tematických oblastí (obchod,
prisťahovalectvo, poľnohospodárstvo, životné prostredie, kultúra atď.) a v rôznych
formátoch: videoklipy, dokumentárne filmy, rozhovory s poslancami EP, zvukové
nahrávky, písané články, grafika a kresby. Tento obsah pomôže používateľom rozlúštiť
európske správy.
Médium bude mať občiansky rozmer v podobe videoportrétov občanov, ktorých sa
dotýka príslušná tematická oblasť, a názorov občanov na rôzne témy. Napriek vzniku
digitálnej tlače vyzerajú spôsoby šírenia a zhromažďovania informácií na internete –
najmä informácií o Európe – napokon stále rovnako.
Možnosti, ktoré internet ponúka, pokiaľ ide o šírenie informácií, zďaleka nie sú plne
využité. Cieľom je vytvoriť nástroje na porozumenie európskym správam a na ich väčšie
rozšírenie a sledovať ich postupy z novinárskeho, občianskeho a vzdelávacieho
pohľadu pomocou digitálnych kanálov.
http://www.tremaa.be
http://www.facebook.com/tremaa
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3. BULHARSKO – NOC SIEDMICH ANTÉN
Projekt Noc siedmich antén bola konferencia v priamom prenose, ktorá sa uskutočnila
18. apríla 2015 a v ktorej sa spojilo sedem súbežných podujatí na siedmich rôznych
miestach v Európskej únii i mimo nej. Účastníci podujatia mali k dispozícii päť hodín
živého vysielania, počas ktorých mohli diskutovať a vymieňať si dôležité zistenia
zo svojich vlastných trojdňových konferencií, ktoré boli zamerané na tému: Európa
vo mne – ja v Európe.
Projekt bol tiež obnovením legendárnej konferencie Noc Európy. Pôvodná konferencia
z roku 1986 bola televíznym vysielaním medzi šiestimi zakladateľskými mestami
organizácie AEGEE s ústredným podujatím v Bruseli, kde boli do diskusie a na rozhovor
pozvaní významní rečníci, a program vysielania bol spestrený kultúrnymi vystúpeniami.
Európa potrebuje mládež! Stará Európa, nová Európa, Stav (našej?) demokracie
a Mobilita a Európa bez hraníc – to boli všeobecné tematické okruhy a účastníci podujatí
mohli získať dôkladný pohľad na témy počas denných aktivít a seminárov, aby sa
neskôr mohli podeliť o svoje pohľady a zistenia a navzájom ich porovnať so šiestimi
ďalšími podujatiami počas päťhodinového živého vysielania. Vysielanie prinieslo
mnoho odhalení, prekvapujúcich reakcií a otvorilo nové horizonty smerom
k vedomému a informovanému porozumeniu medzi kultúrami. Európske spoločenstvo
premostilo hranice krajín fyzicky aj virtuálne.
Jedným zásadným aspektom, ktorý sa musí v každodennom dialógu silnejšie
zdôrazňovať, je skutočnosť, že zjednotená Európa nie je založená na podobnosti,
ale na rozmanitosti. Pochopenie tejto rozmanitosti je kľúčovým prvkom pre našu
budúcnosť. V časoch, keď o realite zjednotenej Európy mnoho ľudí pochybuje, je túžba
mladých Európanov po zajtrajšku stále silným argumentom spoločnej identity – a ešte
silnejším argumentom pochopenia európskej rozmanitosti, kultúrnej vnímavosti
a učenia sa z minulosti.
Počas Noci siedmich antén sa ukázalo, že moderné technologické nástroje a návšteva
starých čias na získanie historického uhla pohľadu sú skúsenosťou, ktorá zmenila život
stovkám účastníkov podujatí aj ďalším tisíckam, ktorí sledovali živé vysielanie online.
Premostenie európskeho kontinentu, ktoré ponúka možnosť priamo nahliadnuť
do každodennej reality mladých ľudí. Projekt inšpiroval desiatky podobných podujatí,
ktoré sa uskutočnili v nasledujúcich mesiacoch a v ktorých sa živé vysielanie stalo
trvalým prvkom.
http://aegee‐sofia.org
https://www.facebook.com/AEGEESofia/?fref=ts
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4. CHORVÁTSKO – MEDZINÁRODNÝ TÝŽDEŇ MLÁDEŽE
Medzinárodný týždeň mládeže sa uskutočnil v roku 2015. Celý tento projekt sa
realizuje na dobrovoľníckom základe a je vytvorený mladými ľuďmi prostredníctvom
hodnotení, návrhov, stretnutí, rozhovorov a úvah viac ako 300 mladých ľudí z ôsmich
rôznych krajín EÚ a Kanady.
Od 1. do 13. augusta sa uskutočnilo množstvo činností pod vedením mladých ľudí
z rôznych štátov, na ktorých sa mohli zúčastňovať bez ohľadu na vierovyznanie,
štátnu príslušnosť, pohlavie, finančné možnosti, miesto pobytu, sociálne postavenie,
zdravotný stav, zdravotné postihnutie a v projekte sme podporovali rovnosť, jednotu,
význam a výhody rozmanitosti a toleranciu.
Projekt bol pre všetkých účastníkov úplne bezplatný (strava, tábor) a zúčastnilo sa
na ňom 50 stálych účastníkov v tábore a 120 nepravidelných účastníkov
na činnostiach, ktoré boli otvorené pre všetkých občanov, pričom všetci pochádzali
z rôznych miest a 6 rôznych krajín. Pripravené boli rôzne aktivity, a to buď vopred
alebo priamo účastníkmi s podporou mentora, v takých oblastiach ako ľudské práva,
diskriminácia, spolupráca na dosiahnutie úspechu, medzikultúrne semináre,
predsudky, občianska akcia, zručnosti na vedenie tímu, medzikultúrna kuchyňa či
riešenie konfliktov a účastníci na jednotlivých seminároch pripravili spoločné
vystúpenie všetkých občanov, preto možno povedať, že v malom meste sme skutočne
začali uplatňovať heslo EÚ Zjednotení v rozmanitosti.
Hoci bol projekt určený pre mládež a vznikol na podnet mladých ľudí, ktorí ho celý
sami riadili a vyhodnotili, všetci účastníci mali možnosť získať nové poznatky a učiť
sa od rôznych mentorov, od rodičov, učiteľov, detí, činiteľov s rozhodovacou
právomocou, návštevníkov a rovesníkov.
Tento projekt je v plnej miere založený na dobrovoľníctve a dobrovoľníckej činnosti
a mladí dobrovoľníci boli zapojení do všetkých aspektov projektu od tvorby nápadu,
plánovania, získavania financií po vedenie činností pod dohľadom mentorov. Počas
projektu vzniklo množstvo nápadov, takže naši účastníci teraz pripravujú projekty
so 16 krajinami, ktoré sú členskými štátmi EÚ, a už sa uskutočnil jeden miestny
projekt, medzinárodný deň študentov, na ktorom sa zúčastnilo 250 študentov
stredných škôl.
Niektorí účastníci tohto projektu sa stali projektovými manažérmi, iní presadzujú boj
za svoje práva a toleranciu, najdôležitejšie však je, že tento projekt bol prvým
projektom svojho druhu, a najmä na dobrovoľníckom základe v tomto regióne, kde sa
mladí ľudia cítia vylúčení, a poskytol celému regiónu nádej na lepší zajtrajšok,
rovnosť, jednotu a vedomie, že sú súčasťou EÚ, a tiež prínos zo strany jednotlivých
národov.
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http://www.udruga‐impress.hr
https://www.facebook.com/Udruga.Impress

7

5. CYPRUS – VYRASTÁME SPOLU V MENIACEJ SA KLÍME
Environmentálna skupina Argos bola hostiteľom multilaterálnej výmeny mládeže
s názvom Vyrastáme spolu v meniacej sa klíme, ktorá sa uskutočnila na Cypre v dňoch
6. – 13. júna 2015. Na projekte sa zúčastnilo 50 mladých ľudí a vedúcich z 10 krajín,
5 členských štátov EÚ (Cyprus, Grécko, Rumunsko, Taliansko a Poľsko) a 5 susedných
krajín (Gruzínsko, Azerbajdžan, Arménsko, Jordánsko, Albánsko). Zámerom nášho
projektu bolo vytvoriť väzby medzi účastníkmi a miestnymi obyvateľmi, aby si mohli
uvedomiť, ako je možné zachovať prírodné prostredie a obmedziť škodlivé postupy.
Výmena mládeže bola vzdelávacou iniciatívou s jasným cieľom zvýšiť informovanosť
detí a mládeže o otázkach zmeny klímy a podporiť ich, aby prijali opatrenia proti
meniacej sa klíme vo svete.
Zámerom projektu bolo rozvinúť u 50 mladých účastníkov z 10 rôznych krajín
(5 z každej krajiny) zmysel priameho kontaktu s prírodou, aby: – vytvorili pre seba
zdravý životný štýl vďaka činnostiam vo vonkajšom prostredí, – rozvíjali ekologický
spôsob myslenia a ekologické zvyky užitočné na vytvorenie lepšieho každodenného
života a aby začali premýšľať o vlastnej budúcnosti vo sfére ekologického podnikania,
a to vďaka stretnutiam s odborníkmi, hrám s hraním rolí, seminárom, diskusiám,
debatám o takých témach ako ekológia, prebudenie generácie, životné prostredie, trvalo
udržateľný rozvoj a veľkému dôrazu na také témy ako ekologické hospodárstvo
a ekologické občianstvo, ako aj účasti na dobrovoľníckych činnostiach. Naše projekty sa
sústreďujú na environmentálne a hospodársky odolné postupy a služby, ktoré
podporujú ekologickú a sociálnu zmenu.
Hlavnou témou výmeny mládeže bola ochrana životného prostredia a zvyšovanie
informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti.
Zámerom bolo zvýšiť informovanosť o otázkach životného prostredia a preskúmať
možnosti konania smerom k trvalo udržateľnej životnej kultúre. Výmenou vlastných
skúseností na tejto výmene získali mladí ľudia priamu prax v oblasti medzikultúrneho
učenia. Domnievame sa, že tento projekt bol účinnou cestou k dosiahnutiu porozumenia
pre kultúrnu rozmanitosť v Európe.
http://www.agros.org.cy
https://www.facebook.com/groups/1431659413805934
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6. ČESKÁ REPUBLIKA – LETNÁ ŠKOLA SPOLKU COMMON LAW
SOCIETY 2015: ZÁKLADNÉ PRÁVA V EURÓPE, POHĽAD
Z HORY
Medzinárodná letná škola, ktorú organizujú študenti pre študentov
Malá skupina českých a slovenských študentov práva zo študentského spolku Common
Law Society (CLS), ktorý pôsobí na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe,
usporiadala v júli 2015 ďalšiu zo série svojich letných škôl s názvom Pohľad z hory,
tentoraz na tému základných práv v Európe. Do samého srdca najvyššieho českého
pohoria prišli sudca Súdneho dvora Európskej únie Sacha Prechal, sudca a podpredseda
Európskeho súdu pre ľudské práva András Sajó, ako aj vedúci európski akademici,
aby prednášali a diskutovali o tejto téme s 26 študentmi z Európskej únie, ale aj z iných
krajín celého sveta.
Vezmite 26 motivovaných študentov s veľmi rozdielnym zázemím – študentov práva
z Európy, študenta medicíny s titulom z Oxfordu či učiteľa verejného práva z Írska.
Pridajte tucet prednášajúcich z najlepších svetových vysokých škôl a tiež z inštitúcií EÚ.
Vyžmýkajte zdravú zmes právnych, politických a hospodárskych aspektov ochrany
základných práv v Európe. Pridajte vášeň pre informácie a záujem o živú diskusiu.
Ochuťte smädom po vedomostiach a nadšením pre polemiku a okoreňte to kultúrnou
rozmanitosťou, duchom otvorenosti a čarovným prostredím najvyššieho českého
pohoria. Podáva sa jedlo: Letná škola CLS 2015: Základné práva v Európe, pohľad z hory
– jedinečný vzdelávací projekt organizovaný študentmi v Českej republike.
Letné školy CLS: Pohľad z hory je miestom, kde sa schádzajú účastníci z mnohých
európskych a mimoeurópskych krajín, aby premýšľali, diskutovali a tešili sa. Vymieňajú
si názory a myšlienky a svoje pohľady na rôzne aktuálne otázky. Namiesto skupiny
mnohých jednotlivcov prirodzene budujú jednotné spoločenstvo kolegov a priateľov,
z ktorého môžu mať úžitok neskôr vo svojej kariére – možno v štruktúrach EÚ. Sme
presvedčení, že sme vytvorili projekt, kde môžu ľudia z celej Európy objavovať, čo majú
spoločné, ako sú „zjednotení v rozmanitosti“ a do akej miery majú spoločnú svoju
európsku 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 EURÓPSKEJ ÚNIE V ŠTRASBURGU
Model Európskej únie v Štrasburgu spája 200 vysokoškolských študentov a mladých
profesionálov z celej Európy i mimo nej v diskusii o dvoch otázkach, ktoré sú v popredí
záujmu EÚ, v presvedčení, že to podporí spoločný zmysel pre zodpovednosť
za demokraciu a pre účasť na demokracii na vnútroštátnej aj na európskej úrovni.
Model Európskej únie v Štrasburgu 2016 je desiatou zo série originálnych
a najrealistickejších špecializovaných simulácií politiky EÚ na svete. Na podujatí sa
každoročne zúčastňuje viac ako 180 účastníkov vo veku od 18 do 26 rokov z rôznych
európskych a susedných krajín. Po absolvovaní dôslednej prípravy na jednotlivé roly,
ako aj na komplikované legislatívne postupy EÚ, sa účastníci ujmú svojich rolí poslancov
EP, členov Rady, lobistov, novinárov a tlmočníkov, aby prediskutovali dva aktuálne
návrhy Európskej komisie. Podrobná príprava, ktorú zabezpečuje organizačný tím
modelu Európskej únie v Štrasburgu, spolu s umiestnením v sídle Európskeho
parlamentu v Štrasburgu prispievajú k hodnovernosti podujatia a napomáhajú hlbšie
porozumenie fungovaniu EÚ. Samotná konferencia prebieha počas jedného týždňa
v apríli a bohatý spoločenský program podporuje formovanie dlhodobých priateľstiev,
budúcich profesionálnych kontaktov a spoločného zmyslu európskej identity.
Pravidlom úspechu tohto podujatia je kontinuita medzi účastníkmi a organizátormi.
Organizačný tím sa skladá z bývalých účastníkov, ktorí pracujú na dobrovoľnom
základe, aby zabezpečili najlepšiu skúsenosť z budúcich podujatí. Práca sa vykonáva
predovšetkým online, ale organizátori sa štyrikrát do roka stretávajú,
aby prediskutovali svoje súčasné úlohy a koordinovali úsilie jednotlivých pracovných
skupín. Tento rok sa tím doposiaľ stretol v Bruseli, Budapešti a Frankfurte.
Projekt poskytuje mladým Európanom príležitosť, aby vyjadrili svoje názory, obohatili
svoju perspektívu a vrátili sa do svojich krajín ako aktívnejší občania. Majú možnosť
stretnúť sa so zainteresovanými stranami a možnými budúcimi zamestnávateľmi
a zvyšovať svoju informovanosť o témach, ktoré majú rozhodujúci význam
pre budúcnosť európskeho projektu. Vďaka realistickému prístupu konferencie si
účastníci môžu precvičiť zručnosti kľúčové pre ich budúcu kariéru, akými sú verejný
prejav, kritické myslenie a výskum, ale aj nadobudnúť mäkké zručnosti, akými sú
medzikultúrne porozumenie a tolerancia.
http://www.meu‐strasbourg.org
https://www.facebook.com/meustrasbourg/?fref=ts
https://twitter.com/modeleu
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8. ESTÓNSKO – KNIŽNÝ KLUB V PROGRAME SKYPE
V projekte Knižný klub v programe Skype sa na spojenie mladých ľudí z rôznych krajín
využívajú dve veci: funkcia konferenčného hovoru v programe Skype a starostlivo
vybrané príklady literárnej fikcie. Účelom projektu je vytvoriť dialóg medzi dvoma
skupinami mladých ľudí s rôznym zázemím (štátna príslušnosť, kultúra, náboženstvo,
jazyk atď.) a lepšie ich zoznámiť medzi sebou navzájom – s niečím, čo možno doposiaľ
považovali za „iné“, „odlišné“ či v niektorých prípadoch dokonca za „nebezpečné“. Dialóg
vedie k lepšiemu vzájomnému porozumeniu a znižuje množstvo predsudkov a obáv,
ktoré človek môže mať. Toto novonadobudnuté porozumenie sa po tom, ako sa
udomácni v ich vedomí, môže šíriť medzi ich priateľmi a rodinnou.
Tento účel sa dosiahol tak, že mladí ľudia boli požiadaní, aby analyzovali krátky text
literárnej fikcie a nespúšťali pritom zo zreteľa nasledujúce otázky: Zmenili by sa
významy, ktoré pripisujem tomuto textu, keby som ho čítal v inom jazyku?
Zmenilo by sa to, keby som mal inú štátnu príslušnosť, iné spoločensko‐kultúrne
zázemie, náboženské zázemie atď.? Je spôsob, akým čítame a vykladáme významy vždy
jediným, správnym spôsobom?
Po predbežnej skupinovej analýze sa obe skupiny stretli vo svojej miestnej knižnici
a uskutočnili sme konferenčný hovor v programe Skype. Počas hovoru čítali text
vo svojich rodných jazykoch, predstavili svoju skupinovú analýzu a pokračovali
diskusiou a úvahami o otázkach, ktoré vznikli na oboch stranách. Väčšina stretnutí sa
uskutočnila v angličtine alebo ruštine a rodné jazyky študentov sa používali
len pri čítaní textu. Vítaný a častý bol spontánny spev, tanec a iné spôsoby
sebavyjadrenia. Každému stretnutiu predsedal moderátor, ktorý dbal na to, aby sa
dodržiaval časový harmonogram, prediskutovali sa všetky naše kľúčové body a aby obe
strany mali možnosť vyjadriť svoj názor. Všetky stretnutia knižného klubu v programe
Skype sa končili v najlepšom a viedli k budúcej spolupráci medzi knižnicami, školami
či jednotlivými účastníkmi. Väčšina sa končila srdečnými pozvaniami na návštevu
svojich krajín.

http://keskraamatukogu.ee
https://www.facebook.com/keskraamatukogunoortekas/?fref=ts
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9. FÍNSKO – KONGRES SEVERSKÉHO A POBALTSKÉHO
REGIÓNU EURÓPSKEJ GEOGRAFICKEJ ASOCIÁCIE (EGEA)
2015
Kongres severského a pobaltského regiónu Európskej geografickej asociácie (EGEA)
2015 bol mládežníckym podujatím pre študentov geografie z celej Európy. Na kongrese,
ktorý sa uskutočnil vo fínskom meste Tuusula, sa zúčastnilo približne 50 účastníkov
z 18 európskych krajín. Kongres sa uskutočnil na tému Lesy ako línia života v severnej
Európe – výzvy a perspektívy.
Podujatie zorganizovali študenti geografie z Východofínskej univerzity a Helsinskej
univerzity. Ústredný tím mal 11 členov, ktorí spoločne pracovali celý rok, aby sa tento
kongres uskutočnil. Organizátori pracovali úplne na dobrovoľníckom základe a za svoju
činnosť nedostali žiadnu mzdu.
Počas kongresu účastníci pracovali v rámci piatich vedeckých seminárov. Všetky
semináre sa týkali oblasti geografie a viedli ich pokročilejší študenti alebo mladí
profesionálni geografi. Semináre boli dobrým príkladom učenia sa v praxi. Na účely
šírenia získaných poznatkov boli výsledky predstavené ostatným účastníkom.
Mnohonárodnostné skupiny, ktoré semináre viedli, pomáhali účastníkom pochopiť
prácu v multikultúrnom prostredí. Aby sa podporil interdisciplinárny prístup, jeden
z vedúcich seminára bol študentom histórie.
Jeden deň kongresu bol venovaný najmä exkurziám. Účastníci si mohli vybrať jednu
z dvoch exkurzií, národný park Nuuksio a mesto Hämeenlinna, v ktorých sa
zohľadňovala fyzická a ľudská stránka geografie. Na jednej prednáške, ktorá bola
otvorená pre všetkých účastníkov, vystúpil krajinný architekt pracujúci s mestskými
lesmi. V rámci kongresu sa okrem toho uskutočnilo množstvo kultúrnych aktivít,
na ktorých sa účastníci mohli zoznámiť s fínskou kultúrou alebo predstaviť svoju
vlastnú kultúru počas tradičného kultúrneho veľtrhu.
Podujatie bolo usporiadané v rámci Európskej geografickej asociácie (EGEA),
celoeurópskej siete študentov geografie a mladých geografov, ktorá pozostáva z viac ako
90 členských vysokých škôl v celej Európe. Kongres severského a pobaltského regiónu
EGEA 2015 organizovali EGEA Helsinki a EGEA Joensuu. Kongres bol otvorený
pre všetkých členov EGEA v Európe.
Kongres severského a pobaltského regiónu EGEA 2015 fungoval ako platforma
pre európskych študentov geografie, kde sa mohli dozvedieť viac o svojom študijnom
odbore a zažiť medzinárodnú a celoeurópsku atmosféru. Keďže bol spoločne
organizovaný študentmi geografie z Joensuu a Helsínk, pomohol tiež vytvoriť lepšie
porozumenie medzi dvoma veľmi odlišnými regiónmi a mestami vo Fínsku.
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http://www.egea.eu/activities/north‐and‐baltic‐regional‐congress‐2015
https://www.facebook.com/nbrc2015
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10. FRANCÚZSKO – EURÓPA V SUSEDSTVE: CESTOVATEĽSKÝ
BLOG O MLADÝCH ĽUĎOCH V EURÓPE
Dvadsaťsedemročná francúzska novinárka Suzanne Alibertová sa v roku 2015 vydala
na osemmesačnú cestu po Európe, ktorá bola súčasťou jej vlastného projektu s názvom
Európa v susedstve. Počas cesty sa stretávala s mladými Európanmi a pýtala sa ich
na ich život, názory na politiku a Európu a na to, za akú vec sa dokážu zapáliť. Tieto
rozhovory, ktoré zahrnula do svojho blogu písaného počas cesty, sa v roku 2016 použijú
ako materiál na knihu, výstavy fotografií a sériu rozhovorov.
Jeden kontinent, dvadsaťjeden krajín, osem mesiacov
Európa v susedstve je výsledkom ôsmich mesiacov na ceste po Európe. Putovanie
po Európe, ktoré sa začalo v La Rochelle, priviedlo Suzanne do 18 členských štátov EÚ
a do Švajčiarska, Turecka a na Island. V snahe viesť rozhovory so širokým spektrom
mladých ľudí navštívila v každej krajine nielen hlavné mesto, ale aj menšie mestečká
a vidiecke oblasti.
Cestovateľský blog
Počas svojho cestovania sa Suzanne delila o zážitky v podobe rozhovorov, správ
a profilov na stránke europenextdoor.com. V každej krajine sa rozprávala s 10 – 15
mladými ľuďmi. Aby získala čo najkomplexnejšie a najdôkladnejšie informácie, vyberala
si Suzanne osoby na rozhovor na základe ich aktívnej úlohy v spoločnosti, či už
v kontexte politiky, európskej integrácie alebo projektov na základnej úrovni. Rok 2015
bol pre Európsku úniu rokom veľkých otrasov, ktorých príkladom môže byť situácia
v Grécku, migračná kríza a teroristické útoky vo Francúzsku. Suzanne tiež využila
príležitosť, aby sa mladých ľudí, s ktorými sa stretla, opýtala na ich názor na tieto
udalosti. Do konca decembra jej cestopis obsahoval 226 príspevkov vo francúzštine
a angličtine a súbor fotografií z každej krajiny.
2016 – projekt pokračuje
V roku 2016 vstúpi projekt do druhej fázy s vydaním knihy, putovnou výstavou
fotografií s portrétmi mladých ľudí a sériou rozhovorov, v ktorých sa Suzanne podelí
o svoje skúsenosti.
http://www.europenextdoor.com
http://www.facebook.com/europenextdoor
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11. NEMECKO
–
ÔSMY
MEDZINÁRODNÝ
DOBROVOĽNÍCKEJ PRÁCE, BAD SALZUNGEN

TÁBOR

Vylúčenie, diskriminácia a xenofóbia sú závažnými dôsledkami spoločnosti formovanej
predsudkami. Členské štáty EÚ musia navzájom spolupracovať s cieľom bojovať proti
vytváraniu rasistických stereotypov.
Európska súdržnosť je vystavená skúške, a to najmä teraz, v čase konfliktu na Ukrajine,
utečeneckej krízy a nástupu hnutí extrémnej pravice. Za týchto okolností sa musia
podporovať politické, hospodárske a sociálne vzťahy s cieľom zachovať stabilitu a mier
v Európe.
Na ôsmom medzinárodnom tábore dobrovoľníckej práce, ktorý sa uskutočnil
v mestečku Bad Salzungen pod heslom Mimo vnútroštátnych hraníc a náboženských
rozdielov: demokracia, tolerancia a otvorenosť, sa od 22. do 29. júna 2014 zúčastnilo
170 mladých ľudí zo siedmich krajín. Počas týždňa bohatého na udalosti sa účastníci
z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Ruska, Litvy, Indonézie a Nemecka mohli
stretávať pri spoločných projektoch a športových činnostiach, nadväzovať nové
priateľstvá a vytvárať nové väzby. Projekt tábora dobrovoľníckej práce viedli
a organizovali učitelia Burghard Durner a Sabine Langeová spolu so študentmi
gymnázia Dr. Sulzbergera, pričom do tohto mládežníckeho projektu boli zapojení aj
viacerí členovia prvého športového klubu Bad Salzungen. Pestrý program
pre účastníkov z celého sveta bol vytvorený spoločne a zahŕňal návštevy pamiatok
a turistických atrakcií regiónu. Jednotlivé delegácie po večeroch predstavovali kultúrny
program, ktorý zahŕňal príspevok o náboženstve ich krajiny.
Počas týždňa spoločného života mladí ľudia aj napriek existencii výrazných kultúrnych
rozdielov odhalili všetky možné podobnosti. Naučili sa, ako pristupovať k iným
s rešpektom a toleranciou. V rámci projektu bolo preto možné oslabiť predsudky
a presadzovať vzájomné kontakty medzi jednotlivými kultúrami.
Dobrovoľnícky tábor sa tento rok uskutoční deviatykrát, a to nielen z dôvodu veľmi
pozitívnej reakcie, ktorej sa mu dostalo.
V pripojenom podrobnom opise nájdete výňatok zo školského výskumného projektu
Aleny Fischbuchovej, Josephiny Fuchsovej, Franzisky Rudolphovej a Ninha Nguyena
s názvom Spolu sme silní – projekty na presadzovanie vzájomných kontaktov mládeže
v Európe, v ktorom sa tábor dobrovoľníckej práce podrobne skúma.
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12. GRÉCKO – HĽADANIE KAROLA VEĽKÉHO
My, študenti lýcea v Pirgetose v gréckom regióne Larissa, sme sa pokúsili vytvoriť hru,
ktorá sa vzťahuje na Karola Veľkého (742 – 814 n. l.), zakladateľa Franskej ríše. V jeho
časoch ho nazývali otcom Európy, ale dnes mnoho učiteľov dejepisu o tomto prívlastku
pochybuje. Tento rozpor bol pre nás problémom, rozhodli sme sa preto nájsť
„skutočného“ Karola Veľkého. V rámci nášho výskumu sme preskúmali množstvo
zdrojov, ktoré dokazujú, že Karol sa pokúšal vytvoriť úniu, ale nie multikultúrnu úniu,
akou je v dnešných dňoch Európska únia. V snahe podať túto skutočnosť našim
priateľom novým spôsobom, zábavnejšie, sme sa rozhodli vytvoriť hru.
Skladá sa z mapy Európy, na ktorej sú zobrazené hranice Franskej ríše v 9. storočí,
trinástich kariet a dvoch kociek. Hra si vyžaduje používanie tabletu pripojeného
na internet. Každý hráč sa snaží pomocou kariet a tabletu získať poznatky
o stredovekých dejinách Západu aj o súčasnej Európe.
Víťazom sa napokon stáva hráč, ktorý správne odpovie na všetkých dvadsať (20) otázok
dotazníka zostaveného pomocou nástroja „Hot Potatoes“.
Naším cieľom je, aby bola vedomostná hra zábavná a aby sme sa pri jej hraní stali
uvedomelými európskymi občanmi. Chceme sa tiež sústrediť na multikulturalizmus
v Európskej únii a na poľnohospodársku politiku. Keďže pochádzame z gréckeho
regionálneho obvodu Thessaly, ktorý charakterizuje poľnohospodárska činnosť, chov
dobytka a rybolov, chceli sme sa na toto obdobie stredoveku pozrieť z tohto pohľadu
s cieľom porovnať všetky skutočnosti s našimi časmi. Na tejto súťaži sa napokon
zúčastňujeme so všetkými mladými ľuďmi Európy v nádeji, že získame najlepšie
výsledky.
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13. MAĎARSKO – „BUDOVANIE MOSTOV MEDZI CSERDI,
DUISBURGOM A GELSENKIRCHENOM“
Cserdi je malá obec v juhozápadnom Maďarsku. Viac než 70 % jej 400 obyvateľov tvoria
Rómovia. Obec bola zaplavená drobnými trestnými činmi a mala mimoriadne vysokú
mieru nezamestnanosti, až kým sa funkcie neujal súčasný starosta, ktorý sa rozhodol
Cserdi úplne zmeniť. V uplynulých rokoch sa začalo viacero revitalizačných projektov so
zámerom odhaliť negatívne stereotypy, ktorým Rómovia zvyčajne čelia. Dnes je
zločinnosť prakticky neznáma, pričom každý, kto chce pracovať, môže.
Mimoriadne obľúbený starosta pán László Bogdán pravidelne vystupuje v Maďarsku aj
v zahraničí a presadzuje asimiláciu Rómov do spoločnosti. Po jednom z jeho vystúpení
v Nemecku sa ho opýtali, či by mohli Cserdi v rámci výmenného programu na dva
týždne navštíviť 18 znevýhodnení mladí ľudia.
Keď títo mladí ľudia prišli do Cserdi, bolo zreteľne cítiť vzájomnú podozrievavosť
medzi miestnymi Rómami a našimi západnými hosťami. Každý sa však rýchlo naučil,
ako odložiť stereotypy, a do konca druhého týždňa sme ukuli veľmi vzácne priateľstvo
založené na vzájomnom porozumení a rešpekte.
Naším cieľom bolo dokončiť za dva týždne päť malých projektov vrátane miestneho
pamätníka holokaustu, futbalového ihriska a vybudovania nového mosta nad malým
kanálom v obci. Hoci sme nemali spoločný jazyk, zbližovali sme sa každou sekundou
spoločnej práce a prekonávali sme kultúrne rozdiely. Obnova pamätníka holokaustu sa
ukázala ako veľmi emotívna so skutočne pohnutými okamihmi, keď sa dva odlišné svety
v pokoji spojili, aby si uctili pamiatku tých, ktorí boli pred 70 rokmi bez rozdielu zabití.
Do konca výmenného programu sa negatívna predpojatosť na oboch stranách obrátila.
Neexistujú žiadne tajné metódy, neexistujú žiadne zázraky. Cestu k trvalému
priateľstvu, ktoré je teraz neodňateľným putom medzi Cserdi a vzdialeným Duisburgom
a Gelsenkirchenom, vydláždilo akceptovanie, pokora a vzájomný rešpekt.
Sme pevne presvedčení, že spoločnú európsku identitu je možné vytvoriť
len prostredníctvom iniciatív, ktoré presadzujú medzikultúrnu skúsenosť. Keď sa
odstráni strach a nenávisť, zvíťazí jednota a úspešná integrácia. Základy projektu sú
položené, teraz len potrebujeme zdroje na jeho pokračovanie.

https://www.facebook.com/cserdi.kozseg/?fref=ts
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14. ÍRSKO – VZDELÁVACÍ MODUL V OBLASTI POLITIKY PRE
EURÓPSKU MLÁDEŽ
Náš projekt má názov Vzdelávací modul v oblasti politiky pre európsku mládež. Cieľom
tejto iniciatívy je zaviesť a vykonávať krátky kurz v oblasti politiky pre mladých ľudí
v celej Európe. Vytvorili sme webové sídlo na zvyšovanie informovanosti o politike
medzi adolescentmi a na presadzovanie koncepcie aktívneho občianstva. Naše webové
sídlo začalo fungovať v januári 2016 s cieľom zdokumentovať a zaznamenať našu
doterajšiu prácu a myšlienky. Šablóna a tézy nášho modulu sú uverejnené na našom
webovom sídle, ktoré je dostupné na adrese tinyurl.com/typolitics.
Pri vykonávaní tohto projektu a tvorbe nášho webového sídla dúfame, že podobné
moduly a programy sa zavedú v miestnom, vnútroštátnom a medzinárodnom
vzdelávacom prostredí.
V rámci programu prechodného roku na strednej škole Christian Brothers College
študenti tento rok študujú podľa vzdelávacieho modulu v oblasti politiky. Je to
po prvýkrát, čo sa takýto modul vyučuje ako súčasť vzdelávacieho programu,
a pre študentov bol vytvorený krátky kurz, ktorý im poskytne základné informácie
v oblasti politického vzdelávania. Tento modul nadväzuje na predchádzajúce poznatky
študentov, ktoré získali na vyučovaní občianskej, sociálnej a politickej výchovy
na prvom stupni.
Cieľmi tohto modulu je zvyšovanie záujmu študentov o politiku a uľahčenie väčšej
informovanosti o fungovaní politických štruktúr okolo nich. Zahŕňa to štúdium miestnej,
vnútroštátnej a medzinárodnej politiky. Za koordinátora modulu bol vybraný učiteľ
na tejto škole pán David O'Connell, ktorý jednotlivé skupiny študentov vyučuje každú
stredu počas šiestich týždňov. Vyučovaciu hodinu riadi pán O'Connell a študenti sú
podporovaní v tom, aby sledovali najnovšie aktuality v správach a médiách týkajúce sa
politických udalostí a príbehov.
Vypracované boli zdroje a vzdelávacie materiály, ktoré sa aktualizujú tak,
aby odzrkadľovali neustále sa meniace politické prostredie. Do každej triedy boli
pozvaní hosťujúci rečníci. Bol medzi nimi súčasný poslanec Európskeho parlamentu,
ako aj súčasný primátor mesta Cork. Usporiadala sa návšteva Európskeho parlamentu
v Bruseli a delegácia študentov a učiteľov bude v roku 2016 reprezentovať školu
v belgickom hlavnom meste.
Študenti sú podporovaní v tom, aby svoje práce nahrali do svojej sekcie na webovom
sídle. Údržbu webového sídla a organizáciu školských výletov dobrovoľne vykonáva pán
O’Connell. Modul podporuje dialóg o vývoji EÚ, integrácii a otázkach európskej identity.
http://tinyurl.com/typolitics
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15. TALIANSKO – InteGREAT
Projekt InteGREAT vytvorilo a presadzuje združenie AIESEC a jeho cieľom je spojiť
mladých ľudí z celej Európy, aby konali v súvislosti so súčasnou utečeneckou krízou,
a to prostredníctvom podpory integrácie utečencov do našich miestnych spoločenstiev
a poskytnutím všetkých nástrojov, ktoré potrebujú, aby prevzali aktívnu úlohu
v európskej spoločnosti.
Myšlienka projektu InteGREAT vznikla počas fóra YouthSpeak, ktoré sa organizovalo
v rámci medzinárodného kongresu združenia AIESEC, ktorý sa uskutočnil v roku 2015
v Dillí v Indii.
Medzinárodný kongres sa organizuje každý rok ako príležitosť pre mladých vedúcich
predstaviteľov združenia AIESEC z celého sveta. Prerokúvajú sa tam organizačné
záležitosti, stanovujú nové ciele a vymieňajú skúsenosti.
Do projektu sú zapojení medzinárodní dobrovoľníci, miestne mimovládne organizácie
a miestne spoločenstvá: organizovaním tvorivých dielní, voľnočasových aktivít,
seminárov a podujatí by európski dobrovoľníci priamo podporili integráciu utečencov
a zvyšovali informovanosť medzi európskymi občanmi. Prežitím tejto skúsenosti
v jednej krajine výmeny dobrovoľníci zároveň pochopia, akými rôznymi spôsobmi sa
riadi integrácia utečencov v Európskej únii.
Ústredné charakteristiky projektu InteGREAT sú:


účasť mladých medzinárodných dobrovoľníkov, ktorí podporujú miestne
organizácie a mimovládne organizácie pri prijímaní a integrácii utečencov;



trvanie 6 týždňov;



budovanie príležitostí aj na zapojenie škôl a miestnych spoločenstiev.



Ústredné ciele projektu sú:



zvyšovanie informovanosti o hlavných príčinách tohto javu a o výhodách, ktoré
vyplývajú z primeraného prijatia a integrácie;



aktivizácia európskej mládeže, aby sme prostredníctvom spolupráce v rámci
jednotlivých krajín mohli riešiť túto všeobecnú otázku spoločne.

http://aiesec.it
https://www.facebook.com/AIESECItaly/?fref=ts
https://twitter.com/AIESECItaly
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16. LOTYŠSKO – E‐POSS
Projekt výmeny mládeže E‐POSS sa uskutočnil v meste Liepaja 15. – 21. marca 2015.
Hlavným cieľom projektu bolo presadzovať aktívnu účasť mladých ľudí
prostredníctvom metód neformálneho vzdelávania a vzájomného učenia sa, spoznávať
rozmanitosť európskych kultúr a rozvíjať schopnosť vnímať jednotiace prvky kultúrnej
rozmanitosti. Do projektu boli zapojené také krajiny ako Portugalsko, Rumunsko,
Taliansko a Lotyšsko. Cieľovou skupinou boli mladí ľudia vo veku 18 – 25 rokov, 8 osôb
z každej krajiny a 2 vedúci skupiny. Aktivity sa konali v dome detí a mládeže v meste
Liepaja.
Účastníci pripravili príbehy z jednotlivých krajín a predstavili ich ostatným. Potom sme
v rôznych kultúrach hľadali spoločné prvky. Na vytvorenie jedinečného jednotného
odkazu v medzikultúrnom rozmere sa usporiadali tri tvorivé dielne – dielňa animácie,
hudobná dielňa a výroba bábok. Výsledkom bolo vytvorenie piatich audiovizuálnych
animácií technikou stop‐motion v navrhnutých žánroch – komédia, horor, dráma
a triler, v kombinácii so zvukovou stopou z hudobnej dielne a s postavami z dielne
na výrobu bábok. Bábky boli predstavené na výstave.
Súčasťou každej dielne boli také metódy ako aktivity na povzbudenie energie
účastníkov, aktivity na zoznámenie sa a na budovanie tímového ducha, diskusie, tvorba
nápadov, učenie sa v spolupráci, prípadové štúdie, aktivity s hraním rolí, simulačné hry,
skupinová práca a učenie sa v praxi.
Účastníci získali praktické zručnosti v práci s fotografickými technológiami a vhodnými
počítačovými programami, praktické zručnosti v oblasti využitia rôznych hudobných
nástrojov a technológií, získali skúsenosti v nahrávacom štúdiu. Účastníci, ktorí
pracovali s rôznymi materiálmi a technikami, sa naučili vyrábať bábky a oboznámili sa
so základmi ovládania pohybu bábok. Účastníci sa tiež oboznámili s možnosťami
scénografie.
Videá z projektu sú k dispozícii tu:
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
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https://www.facebook.com/JauniesuMaja
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17. LITVA – ZJEDNOTENIE MLÁDEŽE ZA LEPŠIE GLOBÁLNE
VEREJNÉ ZDRAVIE
Európske regionálne stretnutie Medzinárodnej federácie združení študentov medicíny
(IFMSA): Zjednotenie mládeže za lepšie globálne verejné zdravie je projekt, ktorý
každoročne organizuje IFMSA v spolupráci s národnými členskými združeniami
z európskeho regiónu.
IFMSA je medzinárodná mládežnícka sieť a projekt riadia a organizujú mladí ľudia
a budúci zdravotnícki odborníci výhradne na základe dobrovoľníctva. Projekt spája 300
až 350 mladých študentov medicíny z viac ako 40 európskych krajín, aby sa
zúčastňovali na odbornej príprave, konferenciách a podujatiach zameraných
na budovanie kapacít.
Zámerom projektu je zlepšovať spôsobilosti mladých ľudí a vytvárať zo svojich
účastníkov zanietených mládežníckych lídrov, sociálnych inšpirátorov a efektívnych
vedúcich vo ich vlastných spoločenstvách s cieľom rozvíjať programy na riešenie
globálnych problémov, ktoré sa prejavujú na základnej úrovni, a umožniť výmenu
poznatkov a kultúry naprieč zemepisnými prekážkami.
V rámci projektu sa koná viacero súbežných podujatí na tému dôležitých otázok zdravia,
akými sú zdravotná výchova, sexuálne a reprodukčné zdravie, verejné zdravie, ľudské
práva a mier a výmeny. Predchádza mu niekoľko trojdňových seminárov
na konkrétnejšie témy, akými sú komplexná sexuálna výchova, diplomacia a riadenie
globálneho zdravia, ľudské práva a katastrofy v Európe atď.
Projekt umožňuje európskym študentom medicíny nadobudnúť organizačné
a vodcovské zručnosti a vytvára priestor na výmenu skúseností a na vzájomné učenie
sa, pričom podporuje pocit jednoty v regióne, keďže metodika je založená
na neformálnom vzdelávaní a účastníci pracujú v príjemnom a inkluzívnom prostredí.
Na európskom regionálnom stretnutí IFMSA sa rozvíjajú a posilňujú nadnárodné
aktivity a subregionálne iniciatívy.
Projekt okrem toho prispieva k budovaniu kultúry učenia sa a spoločného využívania
poznatkov v rámci spoločenstiev študentov medicíny v európskom regióne a uľahčuje
vzájomné kontakty a konštruktívne zapojenie európskej mládeže do riadenia a politík
v oblasti zdravia. Vďaka tomuto podujatiu sa navyše u účastníkov presadzuje európsky
demokratický proces, keďže sa stávajú súčasťou rozhodovacích procesov, ktoré sa
v Európe uskutočňujú vo vzťahu k otázkam globálneho a európskeho zdravia.
Zároveň prichádzajú hostia z mnohých európskych subjektov, aby sa podelili o svoje
skúsenosti a poznatky v osobitných oblastiach zdravia v Európe. Minulý rok sa
v dánskom Aalborgu v dňoch 24. – 28. apríla 2015 uskutočnil 12. ročník tohto projektu.
http://www.ifmsa.org
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http://www.facebook.com/ifmsa
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18. LUXEMBURSKO – VENI VIDI COMEDI
Hoci je jedlo ústredným prvkom každodenného života, tradície, kultúry a civilizácie,
tisícky mladých ľudí v Európe musia riešiť svoje každodenné problémy so stravovaním,
pričom im chýba čas, peniaze, poznatky a skúsenosť s varením.
Študenti v rámci programu Erasmus, mladí ľudia na začiatku svojej kariéry, osoby
využívajúce voľný pohyb, pracovníci s dennou dochádzkou do práce či nezamestnaní si
nemôžu dovoliť jesť každý deň v reštaurácii. Mnohí z nich skončia pri nakupovaní
rýchleho občerstvenia alebo lacných potravín nízkej kvality.
Jedlo však súvisí aj so životnými zručnosťami a občianstvom, a to nielen v kontexte
vnútroštátneho rámca, ale aj na európskej úrovni. Je spojené s výživou, hygienou
potravín a presadzovaním zdravia, rovnako ako s radosťou z dobrého jedla: je
neoddeliteľnou súčasťou nášho psychického zdravia. Zámerom projektu Veni Vidi
Comedi je preto vytvorenie spoločenstva, kde sa diskutuje o tom, ako si pripravovať
vlastné jedlo, a kde sa mladí ľudia naučia byť tvorcami vlastného jedla v každodennom
živote, namiesto toho, aby boli len konzumentmi.
Prostredníctvom výsledkov projektu sa presadzuje zdravá a udržateľná kultúra
stravovania v celej Európe pomocou ľahko použiteľného, interaktívneho
a spolupracujúceho nástroja využívajúceho viaceré platformy (webové sídlo, aplikácia,
komunitné fórum, elektronická kniha), ktorý ponúka upravené, zdravé a udržateľné
recepty a informácie týkajúce sa stravovania.
Prv než sme začali hľadať recepty, stretli sme sa a diskutovali, aby sme zistili potrebu
našej cieľovej verejnosti. Rozhodli sme sa vytvoriť jednoduchý súbor nástrojov
a dohodli sme sa, že zozbierame recepty, ktoré sa dajú pripraviť do 40 minút
bez použitia akýchkoľvek elektronických zariadení, akými sú rúra na pečenie,
mikrovlnná rúra či iné elektronické prístroje.
V neposlednom rade sme tiež chceli, aby sa cieľová verejnosť niečo naučila a zlepšila si
kuchárske postupy, a objavovala pri tom rôzne kultúry prostredníctvom jedál z celej
Európy.
Hlavnými prioritami projektu sú presadzovanie medziregionálnych a cezhraničných
partnerstiev
prostredníctvom
vytvorenia
jednoduchého,
interaktívneho
a spolupracujúceho nástroja so vzdelávacími zdrojmi a nadnárodného spoločenstva
v oblasti každodenných európskych stravovacích postupov, receptov a zdravia,
a presadzovanie myšlienky prípravy vlastných zdravých a výživných jedál vytvorením
zbierky jednoduchých, ale kvalitných receptov a podnecovaním ľudí, aby si namiesto
chodenia do reťazcov rýchleho občerstvenia alebo kupovania polotovarov pripravovali
vlastné jedlá.

24

Prostredníctvom projektu sa presadzuje zdravá a udržateľná kultúra stravovania a jeho
cieľom je prispieť ku kultúrnej integrácii mladých ľudí v Európe prostredníctvom
šírenia rôznych medzinárodných kulinárskych postupov.
http://www.venividicomedi.eu
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19. MALTA – MaltMUN
Podujatie MaltMUN 2015 bolo prvým modelom OSN, ktorý organizoval náš spolok,
a zároveň prvým medzinárodným modelom OSN, ktorý sa uskutočnil na Malte. Téma
Bezmocné životy: boj proti využívaniu nelegálnych prisťahovalcov bola vybraná
s osobitným zreteľom na pretrvávajúcu núdzovú situáciu migrantov. Ukázala sa byť
vhodnou voľbou pre konferenciu, následné diskusie boli intenzívne a delegátom sa
určite páčila výzva diskutovať o takejto citlivej otázke. Každému delegátovi bola
pridelená určitá krajina a musel argumentovať z pohľadu tejto konkrétnej krajiny,
vďaka čomu bola ich úloha veľmi sťažená, ale zároveň empatická a poskytovala
uspokojivú odmenu. Delegáti boli zároveň umiestnení do jedného z dvoch simulovaných
výborov OSN: výboru Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR)
a právneho výboru.
Hoci zúčastnení mladí ľudia už boli nepochybne dobre informovaní o zápase a útrapách,
ktoré sa každý deň odvíjajú v Stredozemí, také konferencie ako MaltMUN 2015
sústreďujú ich myšlienky a úsilie. Aj keď samotná konferencia prebieha len počas
jediného víkendu, predtým je potrebné vykonať rozsiahle prípravy. V tomto období
musia delegáti uskutočniť dôkladný výskum a vyzbrojiť sa relevantnými faktami,
aby potom mohli spolupracovať na vytvorení uskutočniteľnej strategickej politiky.
Tento cieľ bol napokon dosiahnutý a výsledok sa pretavil do súboru štyroch uznesení,
ktoré sú pripojené nižšie.
Uznesenia obsahujú množstvo návrhov, o ktorých sa hlasovalo na konci zasadnutí
výborov, pričom o niektorých tézach sa diskutovalo búrlivejšie, o iných menej. Tieto
uznesenia boli potom predložené rôznym funkcionárom, ktorí sa podieľali
na organizovaní konferencie. Tento proces ešte stále prebieha. V čase predkladania tejto
žiadosti sa predstavitelia spolku stretli s členmi veľvyslanectva Spojených štátov, ako aj
s predsedom parlamentu. Nádejné boli okrem iného aj stretnutia so zástupcami
kancelárie prezidenta republiky a s predstaviteľom UNHCR na Malte.
Prípravné práce potrebné na usporiadanie a uskutočnenie takejto konferencie boli
obrovské. Vyžadovali si neuveriteľnú mieru koordinácie, vytrvalosti a prezieravosti.
Realizačná skupina konferencie MaltMUN, ktorú teraz s hrdosťou vediem, mimoriadne
usilovne pracovala na naplnení tohto sna. Dokonca aj teraz sme už vo fáze predbežného
plánovania podujatia MaltMUN 2016. Dúfame, že bude rovnako úspešné, ak nie
úspešnejšie ako MaltMUN 2015.
http://www.maltmun.org.mt/
https://www.facebook.com/MaltMUN
https://twitter.com/maltmun
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20. POĽSKO – MODEL EURÓPSKEJ ÚNIE VARŠAVA 2015
Podujatie Model Európskej únie (MEÚ) Varšava 2015, ktoré organizovalo združenie
BETA Poľsko, bolo druhým ročníkom varšavskej simulácie. Pri takmer 60 účastníkoch
sme mohli byť svedkami udržateľného rastu konferencie v porovnaní s MEÚ Varšava
2014. Konferencia sa uskutočnila v júli 2015 v starej knižnici Varšavskej univerzity.
Pred trojdňovou simuláciou tvorby politík EÚ, nielen vrátane Parlamentu a Rady EÚ,
ale aj komisárov, sa uskutočnili celodenné semináre, kde bola účastníkom poskytnutá
odborná príprava v oblasti verejného prejavu, rokovaní a pôvodných legislatívnych
postupov, ktoré sa počas simulácie používali.
Konferenciu organizovali 15 členovia združenia BETA Poľsko, ktorí na jej príprave
pracovali ako dobrovoľníci 6 mesiacov. Poskytlo im to organizačnú skúsenosť vrátane
vzťahov s verejnosťou, získavania finančných prostriedkov, tvorby rozpočtu a prípravy
projektov s európskym rozsahom a podporilo v účasti na ďalších simuláciách MEÚ.
Popri zvyčajných rolách, ktorých sa účastníci ujímajú na každom MEÚ – poslancoch
Parlamentu a ministroch Rady –, a s angličtinou ako pracovným jazykom projektu,
sme prijali aj tlmočníkov do poľštiny a nemčiny. Nábor týchto účastníkov sa robil medzi
študentmi tlmočníctva a pripravovali ich vyškolení poľskí tlmočníci.
Napriek tomu, že každý účastník musí pri prihlasovaní sa na MEÚ Varšava preukázať
dobrú znalosť anglického jazyka, tlmočníci boli veľkým úspechom. Ostatní účastníci
mohli zažiť väčšiu autenticitu rozpravy, keď prebiehala v troch rôznych jazykoch a bola
simultánne tlmočená. Mohli tiež hovoriť voľnejšie, keďže prejavy prednášali vo svojich
vlastných jazykoch. Pre účastníkov v úlohách poslancov EP a ministrov to bola tiež
dobrá príprava na prácu s tlmočníkmi na konferenciách. Účastníci v úlohe tlmočníkov
získali osvedčenia potvrdzujúce ich zapojenie do projektu o európskych otázkach, ktoré
môže byť významným odporúčaním v ich budúcom profesionálnom živote tlmočníka.
MEÚ Varšava nielenže presadzuje integráciu mladých Európanov, ale je aj súčasťou
európskeho spoločenstva MEÚ založeného na solidarite: keďže poľskí účastníci sa môžu
zúčastňovať na iných simuláciách, aj my ponúkame ich prijatie na MEÚ Varšava.
MEÚ Varšava je projekt, ktorý BETA Poľsko vykonáva každý rok. Udelenie finančnej
odmeny nám umožní znížiť účastnícky poplatok a pridať na MEÚ Varšava 2016
do tlmočníckeho oddelenia ďalšie jazyky, vďaka čomu budú rozpravy ešte
autentickejšie.
http://www.meu‐warsaw.pl
http://www.facebook.com/meuwarsaw
https://twitter.com/MEU_Warsaw
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21. PORTUGALSKO – FINÁLE EBEC 2015
Projekt Európskej inžinierskej súťaže Rady európskych študentov technológií (EBEC) je
dielom mimovládnej a neziskovej organizácie. Finále EBEC je vrcholom tohto projektu
a v neutrálnom a priateľskom prostredí sa na ňom zúčastňuje 120 najlepších študentov
z viac ako 6 500 študentov z celej Európy, aby súťažili len v intelektuálnej oblasti.
Sústreďujeme sa na to, v čom sú si všetci ľudia rovní: na našu schopnosť myslieť a riešiť
problémy. Dôkazom nášho zmyslu pre rovnosť je skutočnosť, že hostiteľ podujatia,
v roku 2015 združenie BEST Porto, je vždy zodpovedný za preplatenie 50 % cestovného
lístka každého účastníka, a to až do výšky 100 EUR. Sme presvedčení, že žiadny účastník
by nemal byť vylúčený z dôvodu finančných záležitostí akéhokoľvek druhu.
Výsledkom finále EBEC je podpora spolupráce prostredníctvom tímovej práce
a vzájomného rešpektu. Naším zámerom je napomôcť rozvoj mladých odborníkov
a európskych občanov s medzinárodným zmýšľaním. Sme presvedčení, že títo bystrí
študenti sa napokon v blízkej budúcnosti stanú tvorcami politík, vplyvnými
osobnosťami alebo špičkovými odborníkmi. Ľuďmi, ktorí budú formovať nadchádzajúce
roky, dúfajme, s vedomím európskej identity a integrácie ľudí a zodpovednosťou voči
nim. Poskytli sme možnosť spojiť študentov technológií, vysoké školy a predstaviteľov
spoločností s cieľom nájsť tvorivé riešenia pre lepší a trvalo udržateľný svet a vytvoriť
nové možnosti v oblasti vytvárania sietí a nové profesionálne možnosti.
V neposlednom rade sa aj počas našich spoločenských aktivít pokúšame dosiahnuť
rešpekt a porozumenie medzi kultúrami a ľuďmi. Jeden večer bol celý venovaný
portugalskej kultúre: všetkým účastníkom boli predstavené tradičné jedlá, nápoje,
hudba, kroje a tance. Počas iného večera mali všetky skupiny možnosť krátko
prezentovať niekoľko informácií o svojich domovských krajinách a kultúrach počas
takzvaného medzinárodného večera. Účastníci sa obliekli do tradičných krojov
a s hrdosťou vyložili svoje vlajky na stoly a spievali, tancovali a každému predstavovali
svoje jedlá a nápoje v kruhu rozmanitosti a priateľstva medzi národmi.
Podujatie má rozpočet, ktorý dosahuje približne 60 000 EUR. Pre neziskovú študentskú
organizáciu ako BEST Porto je ťažké túto sumu dosiahnuť, keďže aj všetko na podujatí
je pre účastníkov zadarmo, preto je toto podujatie možné iba vďaka partnerstvám
so spoločnosťami a inštitúciami. Uznanie a ceny tohto druhu sú preto pre združenie
BEST veľmi dôležité, keďže je to pre nás jediný spôsob, ako pokračovať v takýchto
aktivitách a podujatiach a pracovať pre lepšiu Európu a spolupracujúcejší svet.

http://www.bestporto.org
https://www.facebook.com/bestporto
http://www.twitter.com/bestporto
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22. ROMANIA – DIVADLO OSONÓ
Divadlo Osonó je skupina mladých ľudí, ktorých tri hlavné hry v roku 2015 postupne
vytvorili umelecký priestor na zdôraznenie vzájomných priorít mládeže v Európe. Sme
presvedčení, že prostredníctvom divadla sa dotýkame „večnej ľudskosti“, ktorá
presadzuje spojenectvo, spoločný základ a zvýšenú citlivosť vo vzťahu k aktuálnym
otázkam, ktoré poznamenali naše nedávne obdobie. Štatutárnym zástupcom nášho
divadla je divadelné združenie Bolyongó.
Vnútorným projektom divadla Osonó v roku 2015 bolo uviesť svoje divadelné
predstavenia: Keď voda odráža tvár, Mask@Face.Now a Kruh neznámeho priateľa alebo
Piknik na japonskej rohoži – v celej Európe i mimo nej. Predstavenia – po ktorých
nasleduje diskusia s divákmi – sa zaoberajú takými témami ako odcudzenie,
zraniteľnosť, bezbrannosť, využívanie, etnické predsudky. Napäté scény zintenzívňuje
skutočnosť, že všetky texty, rekvizity a improvizované dejstvá boli vytvorené
podľa skutočných osobných príbehov mladých ľudí. Divák sa tak dostáva na cestu
emocionálnej angažovanosti.
V roku 2015 sa uskutočnilo celkom 133 vystúpení po celej Európe a celkový počet
divákov dosiahol takmer 6 400. V roku 2015 sme vystupovali v týchto krajinách:
Rumunsko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Dánsko, Francúzsko, Španielsko, Spojené
kráľovstvo, Taliansko, Švajčiarsko, Belgicko, Ukrajina a Maroko. Európske
a vnútroštátne turné organizujú stáli členovia skupiny, ktorí čerpajú z dlhodobých
partnerstiev a zároveň sa sústavne sústreďujú na vytváranie novej spolupráce. Scénu
preváža herecký súbor v našej dodávke a na mieste u partnera – hostiteľa ju stavajú
herci a technici. Divákov pozýva partner – hostiteľ, ktorý zabezpečuje prítomnosť
všetkých segmentov miestneho obyvateľstva. Nevyberá sa žiadne vstupné, prijímajú sa
len dary.
Členmi divadla Osonó sú mladí dobrovoľníci, mladí dospelí herci, študenti stredných
škôl, medzinárodní dobrovoľníci. Vzhľadom na skutočnosť, že divadlo Osonó sa
v Rumunsku považuje za jedinečný nezávislý divadelný prístup, nedostáva sa mu
dostatočné uznanie ako štátom podporovaným repertoárovým divadelným inštitúciám.
Naše združenie zápasí s náročnou úlohou zabezpečiť svoje prevádzkové náklady
prostredníctvom darov partnerov alebo malých miestnych fondov. Okrem tvorby
umeleckých predstavení organizujeme tábory a festivaly pre iných mladých ľudí
a mladých učiteľov s cieľom uvoľniť osobné zdroje každého účastníka prístupom k ich
vnútorným príbehom pomocou divadelných techník.
http://www.osono.ro
https://www.facebook.com/osonotheatre/?ref=page_internal
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23. SLOVENSKO – VYŠEHRADSKÉ FILMOVÉ FÓRUM
Vyšehradské filmové fórum (VFF) je medzinárodné vzdelávacie podujatie umožňujúce
vytváranie sietí, ktoré uľahčuje kontakty medzi talentovanými mladými filmármi
zo susedných európskych krajín a medzinárodne uznávanými a oceňovanými filmovými
tvorcami. Organizuje ho mimovládna organizácia Boiler, ktorá vykonáva rôzne
audiovizuálne vzdelávacie činnosti, v rámci ktorých sa študenti všetkých vekových
skupín môžu naučiť viac o filme, rozvíjať záujem o kultúru a v neposlednom rade
potenciálne dobre využiť svoje poznatky a skúsenosti ako budúci európski filmári.
Študenti majú počas VFF príležitosť podeliť sa o svoje skúsenosti, budovať
medzinárodné kontakty a stretávať sa s uznávanými filmovými odborníkmi. Okrem škôl
z vyšehradských krajín, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť nášho výberu, pozývame aj
iné školy z iných častí Európy (od roku 2016 rozšírime svoj výber partnerských škôl
a budeme ho pravidelne obmieňať). VFF poskytuje možnosti na intenzívnejšie vzájomné
kontakty a spoluprácu medzi európskymi krajinami, ako aj komplexnejší prehľad
vzdelávacích možností.
Mladí filmári majú navyše príležitosť predstaviť sa v medzinárodnom prostredí,
čo môže viesť k zvýšeniu medzinárodnej spolupráce na úrovni vysokých škôl i mimo
nej. Môže to mať priaznivý vplyv na úroveň vzdelávania, ako aj filmovej tvorby
a prispievať k všeobecnému kultúrnemu rozvoju v európskom regióne.
Program VFF je rozdelený do viacerých sekcií – praktické semináre, majstrovské kurzy,
prípadové štúdie, diskusie a premietanie filmov z partnerských škôl – a je pripravený
tak, aby z podujatia mali úžitok ľudia zo všetkých hlavných filmových povolaní.
VFF sa už organizovalo štyrikrát (dvakrát ako samostatné podujatie) s veľkým
úspechom a pozitívnou spätnou väzbou hostí a iných účastníkov. Piaty ročník sa
uskutoční 5. – 9. apríla 2016. Kontinuita podujatia do budúcnosti je zaručená trvalou
a rozširujúcou sa spoluprácou s partnerskými školami z iných krajín, ako aj účasťou
veľmi zaujímavých medzinárodných hostí (držitelia Oscara Allan Starski a Christopher
Newman, na Oscara nominovaní Christian Frei, Christian Berger, držitelia ocenení
z Cannes ako Fabio Grassadonia, Krzysztof Zanussi, alebo z Berlinale, napríklad Benedek
Fliegauf, a mnohí ďalší).
http://www.visegradfilmforum.com
http://www.facebook.com/VisegradFilmForum
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24. SLOVINSKO – MUNSC SALIENT 2015
MUNSC Salient 2015 – Mládežnícka konferencia o globálnych záležitostiach je
projektom mladých pre mladých vytvorená s jednoduchým cieľom prispieť k úsiliu
mladých ľudí ako budúcich činiteľov s rozhodovacou právomocou a zainteresovaných
strán.
Konferencia MUNSC Salient 2015 sa uskutočnila 13. – 17. júla 2015 v Ľubľane
v Slovinsku na všeobecnú tému Globálna utečenecká kríza. Zložená bola z troch častí:
simulácií, okrúhlych stolov a seminárov, a to všetko v rámci uvedenej všeobecnej témy
s cieľom predstaviť názory z rôznych pohľadov a poskytnúť tak jedinečnú platformu,
ktorá pomôže podnietiť výmenu na viacerých myšlienkových úrovniach medzi rôznymi
oblasťami a naprieč rôznymi kultúrnymi rozmermi. Na takejto platforme sa študenti
z celého sveta na základe spolupráce stretávali s vedúcimi politickými postavami,
tvorcami politík, predstaviteľmi mimovládnych organizácií, podnikateľmi, príslušníkmi
znalostných spoločenstiev, akademikmi a médiami a rozvíjali tak poznatky a zručnosti
potrebné na porozumenie svetu v 21. storočí.
Sedemdesiat účastníkov z Rakúska, Belgicka, Bosny a Hercegoviny, Kamerunu,
Chorvátska, Českej republiky, Nemecka, Talianska, Macedónska, Čiernej Hory, Srbska
a Slovinska sa aktívne zúčastňovalo na všetkých troch aspektoch konferencie MUNSC
Salient 2015, prispievalo k nim a diskutovalo v rámci nich o rôznych otázkach:
1. simulácie: Bezpečnostná rada OSN (Utečenecká kríza a sektárske násilie v Libanone),
Tretí výbor Valného zhromaždenia OSN (Zvrátenie súčasného trendu v ochrane
utečencov a vnútorne vysídlených osôb v Sýrii) a Európska rada (Oživenie európskej
solidarity vzhľadom na zvýšený prílev utečencov do EÚ);
2. okrúhle stoly: Okrúhly stôl s veľvyslancami: program po roku 2015 a migračná kríza,
Pevnosť Európa: prístup EÚ ku komplexnej globálnej utečeneckej kríze? a Problémy
spojené so zabezpečením práv utečencov;
3. semináre: Seminár č. 1: utečenec 101 a Seminár č. 2: medzinárodné spoločenstvo.
Účastníci tak získali nenahraditeľné zručnosti v oblasti diplomacie, verejného prejavu,
diskusie a vedenia, ktoré im pomáhajú pri dosahovaní vplyvu vo svojich vlastných
spoločenstvách. Sme presvedčení, že zapájanie mládeže do politiky buduje mosty medzi
činiteľmi s rozhodovacou právomocou a mladými ľuďmi so sviežimi a inovačnými
riešeniami. Mladí ľudia sú vďaka tomu zodpovednejší, zapájajú sa do presadzovania
demokracie vo svojich krajinách a uvedomujú si každodenné dianie okolo seba. Mladí
ľudia tak získavajú množstvo odborných znalostí, ktoré obohacujú vlastnými vstupmi
a stávajú sa tak aktívnymi a angažovanými občanmi svojich krajín.
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. ŠPANIELSKO – CIUDADANIA EUROPEA/EURÓPSKI
OBČANIA: VNÍMAJTE EURÓPU, TVORTE EURÓPU, BUĎTE
EURÓPOU
Právna koncepcia občianstva (Európskej) únie bola do Zmluvy o Európskom
spoločenstve formálne zavedená v roku 1993 Maastrichtskou zmluvou. Teraz je
zahrnuté v časti II Zmluvy o fungovaní Európskej únie (články 20 – 24). Občianstvo tiež
získalo formálny ústavný štatút v právnom poriadku EÚ začlenením do článku 9 Zmluvy
o Európskej únii, v ktorom sa ustanovuje, že „Občanom Únie je každá osoba, ktorá má
štátnu príslušnosť členského štátu. Občianstvo Únie dopĺňa štátne občianstvo
a nenahrádza ho.“
Ako je možné dosiahnuť, aby si občania uvedomili, že nie sú len občanmi národných
štátov, ale aj európskymi občanmi? Odpoveď je jednoduchá: vzdelávaním. Organizácia
Inter Europa vytvorila na tento účel vzdelávací modul s názvom Európske občianstvo.
Inter Europa ponúka činnosti pre mladých ľudí s ľahkým mentálnym postihnutím
alebo poruchami učenia s cieľom umožniť im nezávislosť v každodennom živote.
Podporuje ich tiež v získaní zamestnania prostredníctvom metodiky podporného
zamestnávania. Naši klienti nemali možnosť skutočne cestovať po Európe (hoci niektorí
z nich sa zúčastnili na rôznych výmenách mládeže, ktoré usporiadali organizácie
v rôznych európskych krajinách ako Taliansko, Belgicko, Nemecko). Ale napriek tomu
dokázali spoznať význam európskej integrácie bez toho, aby sa pohli z mesta, kde žijú
a pracujú. Ako? Vďaka rôznym navrhovaným činnostiam:
mali príležitosť mať vo svojej blízkosti francúzskeho dobrovoľníka (prostredníctvom
programu európskej dobrovoľníckej služby – EDS). Vďaka medzinárodným kontaktom
organizácie mali možnosť stretnutí pomocou služby Skype s ľuďmi z Nemecka, Poľska
a Portugalska (a ďalšie stretnutia sa plánujú). Majú tiež taliansku vychovávateľku, ktorá
tieto činnosti organizovala. Jej odborom je sociálna práca, ale má aj magisterský titul
v odbore európskej politiky a kultúry. Cieľom navrhovaných činností bolo: odstrániť
stereotypy a predsudky, ktoré obklopujú jednotlivé krajiny; presadzovať aktívne
a zodpovedné občianstvo, oboznamovať s právami a povinnosťami spojenými
s európskym občianstvom; šíriť myšlienku európskeho občianstva založenú
na spoločných hodnotách vzájomnej závislosti, demokracie, rovnosti príležitostí
a vzájomného rešpektovania rôznych národnostných a kultúrnych identít; integrácia
osôb so zdravotným postihnutím: ponúknuť okno do európskeho sveta a pokúsiť sa
odstrániť ich strach z opustenia svojej zóny pohodlia.
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 – GENERÁCIA
21. STOROČIA

ĽUDSKÝCH

PRÁV – SLOBODA

Projekt sa začal v marci 2015 prvou (z troch) aktivít projektu – výmenou mládeže
v Berlíne. Zámerom tejto výmeny bolo oboznámiť zúčastnených mladých ľudí
zo 14 európskych krajín s kontextom projektu a odôvodnením jeho myšlienky. Účastníci
nadobudli rozsiahle vedomosti v oblasti ľudských práv a dokázali zmapovať rôzne
ľudské práva a rôznu realitu ľudských práv v rámci Európy. V tejto fáze tiež mladí ľudia
získali zručnosti týkajúce sa toho, ako pristupovať k príbehom a ako ich spracovať.
Zbieranie príbehov prebiehalo v období od marca do júla 2015. Zozbieraný bol pôsobivý
počet 150 príbehov zo všetkých kútov Európy, ktoré boli ukážkou spravodlivosti,
šťastia, nespravodlivosti, lásky, starostlivosti, vylúčenia.
Činnosť druhej fázy vyvrcholila festivalom ľudských práv, ktorý sa uskutočnil v júli
2015 v Rumunsku. Účastníci tu mohli uvažovať o zozbieraných príbehoch, premeniť ich
na pohľadnice a poslať ich politikom v snahe priblížiť tieto príbehy inštitúciám.
Účastníci zároveň získali ďalšie poznatky o témach solidarity, porozumenia a sociálnej
zodpovednosti.
Táto fáza vyústila do natočenia dokumentárneho filmu, výberu skupiny 50 príbehov
zaradených do publikácie projektu s názvom Európsky denník ľudských práv
a vytvorenia dokumentu s odporúčaniami týkajúcimi ľudských práv v Európe z pohľadu
mladých ľudí, ktoré sa použili počas poslednej aktivity v Bruseli.
Poslednou aktivitou projektu bola konferencia generácie ľudských práv, ktorá sa
uskutočnila v Bruseli v novembri 2015. Zorganizovali sme oficiálnu propagáciu
dokumentárneho filmu a európskeho denníka, panelovú diskusiu s predstaviteľmi
európskych inštitúcií, mládežníckych organizácií a občianskej spoločnosti, ako aj
stretnutia s uvedenými zainteresovanými stranami zamerané na obhajobu ľudských
práv.
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. THE NETHERLANDS – COMMON CARNAVAL
Spoločný karneval (Common Carnaval) je dočasné karnevalové združenie, ktoré spája
medzinárodných študentov, mládež z centra pre utečencov a miestnych obyvateľov
v spoločnej práci na príprave karnevalu, šití kostýmov a stavbe alegorického voza, ktorý
sa stal súčasťou karnevalového sprievodu v Maastrichte 7. februára. Projekt je okrem
toho zameraný na integráciu a spoluprácu. Forma karnevalu sa používa ako katalyzátor
na vytvorenie trvalo udržateľného vzťahu medzi týmito rôznymi skupinami nových
a starých obyvateľov Európy. V týždňoch predchádzajúcich karnevalu sme vytvorili
radu jedenástich a vyhlásili vlastného princa karnevalu a vďaka spojeniam
vybudovaným počas uplynulých týždňov sa teraz otvárajú nové možnosti budúcich
projektov, napríklad výstava, dokumentárny film a pravidelné stretnutia.
Oslava karnevalu je humorným, zdvorilým a zvedavým spochybnením spoločnosti,
sociálnych rolí a identity, ktorú vyžaruje každý jednotlivec. Maastrichtské motto, ktoré
sa používa počas podujatia Vasteloavend (čo je názov pre karneval v limburčine),
je „spojenie prostredníctvom „Plezeer & Sjariteit“, prostredníctvom zábavy a charity“.
Názov Common Carnaval je založený na akte spolčovania (communing), čiže spolupráce
na väčšom dobre pre každého. Akt spolčovania je zastúpený v otvorenej štruktúre
spoločného karnevalu. Každý deň pozývame ľudí, aby sa k nám pridali a pracovali
na kostýmoch, stavali alegorický voz, niečo zahrali alebo sa len príjemne porozprávali.
Spoločný karneval je projekt, ktorý skúma našu kultúru, spája nás s ostatnými a snaží sa
nájsť nové spôsoby na podporu účasti, vzájomnej spolupráce a rozšírenia povedomia
o našej spoločnej kultúre.
Koncepciu spoločného karnevalu vymyslela skupina medzinárodných študentov fakulty
iArts v škole Zuyd Hogeschool. iArts je vzdelávací program v oblasti
medzidisciplinárnych umení, ktorý študentom pomáha stať sa sociálne angažovanými
mysliteľmi – podnikavými, zvedavými tvorcami, ktorí dokážu vyjadriť dnešné otázky vo
svojej umeleckej a medzidisciplinárnej praxi.
Skupina: Tess (Holandsko), Jasper(Nemecko), Gerold (Holandsko) a Rahel (Rumunsko)
prišli s týmto nápadom v snahe nájsť nové spôsoby integrácie, spoločného využívania
a budovania nových väzieb a rituálov. Karneval je spoločenský rituál s hlbokými
koreňmi vo veľkej časti Európy. V rámci tohto projektu sa skúma európska identita
a hodnoty karnevalu ako rituálu, ktorý nás zaväzuje, a to, ako môžeme z tohto miesta
vybudovať zmysel pre spoločenstvo a identitu
http://www.commoncarnaval.nl
http://www.facebook.de/commoncarnaval
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28. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO – EURÓPSKA RADA MLÁDEŽE
(ERM)
Európska rada mládeže (ERM) je medzinárodná konferencia, ktorá združuje mladých
ľudí s vášňou pre budúcnosť Európskej únie, ktorí sú rozhodnutí vyjadriť svoje názory.
Zámerom ERM je poskytnúť uskutočniteľný a inovačný príspevok k tvorbe európskych
politík. Konferencia zďaleka presahuje simulačné hry a ústredný dôraz klade
na myšlienky mládežníckych vedúcich.
Každý rok prichádzajú na ERM do Bruselu delegáti z celej Únie, ako aj z potenciálnych
budúcich členských štátov zastupujúci svoje krajiny. Niekoľko dní diskutujú
o najnaliehavejších otázkach dneška, aby poskytli uskutočniteľný príspevok k tvorbe
politík EÚ. Ich dohoda o tom, ako riešiť tieto problémy, sa predloží najvyšším tvorcom
politík a prediskutuje sa s nimi. V uplynulých rokoch boli vítanými rečníkmi pani
komisárka Hedegaardová, Jej excelencia pani veľvyslankyňa Thompsonová, Jeho
excelencia pán veľvyslanec Frøysnes a mnohí ďalší.
Zasadnutie ERM 2015 sa uskutočnilo 15. – 19. novembra v Bruseli a zahŕňalo tri sekcie:
Migrácia a vnútorné veci, Energetická únia a opatrenia v oblasti klímy a Od vzdelávania
po zamestnanie. Na konferencii sa zúčastnilo 69 stálych delegátov z členských štátov
Európskej únie, ako aj zo súčasných prístupových kandidátskych krajín.
Jej súčasťou bola večera s názvom Eat & Meet, na ktorej sa pri tom istom stole stretli
mladí ľudia a významní odborníci a mali možnosť vymeniť si názory, myšlienky
a skúsenosti. Každý starší vedúci predstaviteľ sa delil o stôl so šiestimi až ôsmimi
nádejnými vedúcimi činiteľmi, ktorí sa zaujímali o jeho odbor, podelil sa o svoje
skúsenosti a poskytol dôkladné základné informácie o svojej práci. Večera je na druhej
strane príležitosťou pre významných činiteľov s rozhodovacou právomocou, aby sa
stretli s mládežníckymi vedúcimi, porozumeli ich záujmom a vymenili si nové
myšlienky. Podujatia boli veľmi úspešné a ERM sa teší na ďalšie ročníky!

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