ČETRTA NACIONALNA SEJA
DRUŠTVA EVROPSKI MLADINSKI
PARLAMENT SLOVENIJE
17. - 22. avgust 2018

“Embracing past, co-creating
future.”

Evropski Mladinski
Parlament
Evropski mladinski parlament
je edinstvena neprofitna organizacija, ki letno organizira
skoraj 600 dogodkov v 40. evropskih državah.
Naše poslanstvo je, da mladim iz različnih držav omogočimo debato o aktualnih temah
na način, ki posnema delo Evropske komisije.
Vsi dogodki oz. seje so organizirane in vodene s strani dijakov
in študentov, kar potrjuje, da je
Evropski mladinski parlament
resnično organizacija mladih za
mlade. V sklopu vsake seje so
udeleženci razvrščeni v mednarodne komiteje, ki skupaj osnujejo resolucije na dano temo.
Glavna naloga članov komiteja
je, da zasnujejo ideje in predloge za rešitev najbolj perečih
težav v Evropi. Končne predloge nato predstavijo in o njih
konstruktivno razpravljajo na
generalni skupščini ob zaključku seje.

Evropski mladinski parlament
spodbuja aktivno državljanstvo, medkulturni dialog in evropske vrednote.
Udeleženci skozi naše dogodke pridobijo številne veščine
neformalne izobrazbe kot so
javno nastopanje in argumentacija, izboljšajo svoje
znanje angleščine (seje namreč
vedno potekajo v angleščini) in
stkejo prijateljstva, ki presegajo
državne meje.

Četrta Nacionalna Seja
Že četrto leto zapored bo nacionalna seja Evropskega mladinskega parlamenta Slovenije potekala v Ljubljani. Gre za 5-dnevni
projekt, ki bo združil približno 250
mladih, med 15. in 28. letom starosti, iz več kot 30 evropskih držav.
Sodelujoči bodo razdeljeni v 14
mednarodnih komitejev, v katerih
bodo skupaj obravnavali pereče
težave, s katerimi se soočamo
tako v Evropi kot tudi v Sloveniji.
Seja poteka kot simulacija dela
Evropske komisije, saj udeležencem na interaktiven način predstavi delovanje Evropske Unije,
hkrati pa jim omogoči, da tudi
sami aktivno sodelujejo pri iskanju
predlogov za izboljšanje situacije na različnih področjih družbe.
Točne teme dogodka bodo znane
v kratkem, obsegale pa bodo
širok spekter zanimivih vprašanj,
kako lahko izboljšamo stanje v
evropski družbi pod krovno temo
dogodka ˝Sprejemanje preteklosti, soustvarjanje prihodnosti˝.
Na koncu seje bodo resolucije, ki
jih bodo napisali komiteji, predani
tudi poslancem Evropskega parlamenta.

Produkt vseh debat so spisane
resolucije, z natančno opredeljenimi problemi zadane problematike vsake skupine in pa z
natančno opredeljenimi predlaganimi rešitvami za vsak
problem.
Na zaključnem delu dogodka,
generalnem zasedanju, se po
protokolu razprav v Evropskem
parlamentu vodi strukturirana
debata, skozi katero vsak
komite predstavi svojo resolucijo ostalim komitejem. Nato jo
skupaj konstruktivno obravnavajo preko več sklopov debate
ter glasujejo o sprejetju resolucije.
Seja bo zastavljena na visoki akademski ravni, hkrati pa
bo vsebovala tudi številne
družabne aktivnosti, ki bodo
temeljile na medkulturnem
pov-ezovanju
udeležencev.
Glavni deli dogodka bodo
team-buidling, delo po komitejih in generalna skupščina.

Teambuilding
Teambuilding je pomemben del vsake seje, saj z
njim dosežemo, da se člani
vsakega komiteja spoznajo med seboj, povežejo in
˝prebijejo led˝ ter se naučijo
sodelovati, uspešno komunicirati in najti rešitve kot prava
ekipa. Teambuidling temelji
na teoriji imenovani ˝Fundemental Interpersonal Relations Orientation˝, ki jo je leta
1958 zasnoval William Shutz.
Shutz je trdil, da je razvoj
vsake skupine ljudi odvisen
od zadovoljitve potreb članov skupine.

Vsak človek ob prihodu v novo
skupino namreč išče odprtost in
naklonjenost drugih ter kontrolo
in vključitenost v skupino. EMP je
zasnoval sistem, s katerim razvoj
skupine pospešimo in omogočimo, da udeleženci le v nekaj
dneh iz neznancev postanejo
dobri prijatelji.

Delo v komitejih
Potem ko se člani skupine
dobro spoznajo med seboj,
sledi delo po komitejih. V
dveh dneh intenzivnih debat
in deljenja različnih mnenj
komiteji napišejo skupno
resolucijo, ki predstavi dejstva in probleme, s katerimi se
je soočal komite, in rešitve
za le te, ki jih predlagajo.

Da je resolucija na visokem
akademskem nivoju, udeleženci poskrbijo tudi za kratko pripravo pred sejo, med samo sejo
pa s komiteji mnenja delijo tudi
strokovnjaki iz primernih področij,
ki jih povabimo na dogodek.

Generalna skupščina
Generalna skupščina je zaključni dogodek seje. Na njej
vsak komite predstavi svojo
resolucijo in jo zagovarja pred
drugimi komiteji.
Člani ostalih komitejev pa dobijo priložnost, da zastavljajo vprašanja in povedo svoje
mnenje o resoluciji. Razprava o
resolucijah sledi protokolu razprav v Evropskem parlamentu,
konča pa se z glasovanjem o
sprejetju oz. zavrnitvi resolucije
s strani članov vseh komitejev.

Glavne elemente seje bodo dopolnile razne družabne in akademske
aktivnosti, ki bodo slovenskim udeležencem omogočile, da spoznajo značilnosti različnih držav preko udeležencev iz tujine in da sami
predstavijo Slovenijo tujim udeležencem.
Cilj teh aktivnosti je spodbujanje medkulturnega dialoga in sodelovanja in širjenje ideje o mednarodnem sodelovanju in sožitju različnih
narodov. V sklopu programa bodo v obliki dnevnih in večernih aktivnosti organizirani manjši dogodki, ki bodo izvrševali krovno temo seje
in omogočili širjenje znanja na neformalen način ter pridobivanja
socialnih kompetenc.

- Otvoritvena slovesnost in Evropska vas
V sklopu prvega dne seje
bo 17. avgusta potekala slavnostna otvoritev, na
kateri bodo udeležence
nagovorile vodje projekta
in pomembni gostje, predsednica seje pa bo tudi
uradno otvorila dogodek.
Večer se bo nadaljeval z
Evropsko vasjo, kjer bodo
mladi iz več kot 30. držav
predstavili kulturne značilnosti njihovih držav in uživali
ob glasbi ter hrani držav
zastopanih na dogodku.

- Okrogla miza
Drugi večer seje bo potekala okrogla miza. Na njej bodo
slovenski evropski poslanci in
komisarji predstavili pereče
probleme, ki trenutno pestijo Evropo in njene prebivalce.
Udeleženci seje pa jim bodo
lahko zastavili vprašanja in delili svoja mnenja z njimi.

- Informacijski sejem
Naslednji dan bo potekal informacijski sejem, na katerem bodo udeleženci preko izobraževalnega kviza pridobili znanje o poglavitnih procesih
delovanja Evropske Unije in njenih projektih. V drugem delu večera pa
bodo udeleženci na 30-minutnih izmenjavah med komiteji izmenjali svoje znanje in delili svoje predloge o temah drugih komitejev. Tako se bodo
tudi bolje pripravili na generalno skupščino ter konstruktivno debato, ki
bo potekala v naslednjih dveh dneh.

- Večer kulture
Evropska Unija je leto 2018 razglasila za
leto kulturne dediščine, zato smo se tudi
na naši seji odločili organizirati kulturni večer. Tekom tega bodo udeleženci pridobili in razširili svoje znanje skozi
debato okrogle mize, ki jo bodo tokrat
vodili strokovnjaki s področja kulture
glasbene in filmske industrije. Hkrati pa
bodo preko interaktivnih skupinskih aktivnosti ponovno spodbujeni k medkulturnem povezovanju.

- Gala večer
Petdnevno sejo bomo zaključili
s slovesnim gala večerom, ki bo
potekal 21. avgusta v najnovejšem hotelu v Ljubljani, InterContinentalu. Udeleženci seje,
stari in novi člani EMP Slovenije in posebni gostje bomo na
dogodku skupaj proslavili tudi
peto obletnico obstoja slovenske veje organizacije.

Gala večer bo predstavljal
uraden zaključek seje, kjer nas
bodo med drugim nagovorili predsednica seje Valeriya
Boyko (UA), urednica seje Patricia Azavedo (PT/CH), vodja žirije Maria Monolescu (RO) in pa
glavna organizatorja dogodka
Gašper Cvetič in Varja Čučulovič ter menedžer projekta
Jasmin Feratović. Na dogodku
bodo prisotni tudi pokrovitelji ter vsi tisti, ki so pripomogli k
realizaciji projekta, med drugim
tudi učitelji šol, katerih dijaki
bodo sodelovali na seji.

Inovativnost projekta
Evropski mladinski parlament
Slovenije je edinstvena organizacija, ki mladim v Sloveniji nudi
vključevanje v mednarodne
akademske dogodke. Kot del
mednarodne mreže European
Youth Parliament smo zavezani
h kakovostni izpeljavi sej. Mladim želimo ponuditi edinstveno
priložnost, da s konstruktivnim
dialogom na organiziran način
delijo svoja mnenja in ideje,
hkrati pa dosežejo tudi osebnostno rast in neprecenljive
nove izkušnje.
Organizacijo in dogodke v
celoti vodimo prostovoljci, ki za
svoje delo nismo plačani.

Opravljamo ga, ker imamo resnično radi organizacijo Evropski mladinski parlament in ker
želimo tudi drugim omogočiti,
da postanejo del mreže več tisoč mladih ljudi po celi Evropi,
ki so del EMP-ja. Svoje znanje
in izkušnje tako vedno znova
posredujemo novim generacijam članov naše organizacije doma in v tujini. V Sloveniji je EMP zaenkrat še precej
neznan, saj gre za neodvisno
mlado vejo organizacije European Youth Parliament, ki se
šele razvija. V tujini pa je leta zelo spoštovan in pomemben del neformalne izobrazbe
srednješolcev in študentov. Organizacija je bila ustanovljena
leta 1989 v Franciji, danes pa je
prisotna že v 40. državah.

Simbol in tema projekta
Dogodek poteka pod krovno temo ˝Sprejemanje preteklosti, soustvarjanje prihodnosti˝. Z njo želimo poudariti pomembnost povezovanja in uspešnega sodelovanja ljudi različnih narodnosti in starosti.
Verjamemo, da je dolžnost nas, mladih, da smo aktivni državljani
Slovenije in Evropske Unije. To prepričanje se trudimo razširiti tudi
med čim več mladih Slovencev, saj je od tega močno odvisna prihodnost naše države in družbe na sploh.
Kot simbol Četrte nacionalne seje EMP Slovenije smo izbrali ljubljanski nebotičnik. Zgrajen je bil leta 1933 in je do druge svetovne
vojne predstavljal najvišjo stavbo v Srednji Evropi in na Balkanu. Verjamemo, da zaradi tega izvstno predstavlja našo vizijo projekta kot
stičišče med dogodki preteklosti in priložnostmi za prihodnost.

Cilj projekta

• Širjenje ideje o pomembnosti aktivnega državljanstva in politične
participacije med mladimi.
• Omogočanje aktivnega dialoga med mladimi, strokovnjaki in
politiki.
• Spodbujanje kritičnega mišljenja in izražanja lastnih mnenj med
mladimi.
• Urjenje mehkih veščin med našimi prostovoljci.
• Z izvajanjem dogodkov v društvu EMP Slovenije stremimo k dolgoročni izboljšavi politične kulture v Sloveniji in pa k izboljšanju
položaja mladih v družbi.

Zakaj so tovrstni projekti potrebni?
Zadnja leta smo priča vedno manjši udeležbi državljanov pri soodločanju o vodenju države in Evropske Unije. Politična pasivnost je
začela ogrožati same temelje demokracije, saj velika večina članov
družbe svojega mnenja ne izraža več v javnih procesih kot so volitve. To je še posebej vidno pri mladih, ki se trudijo uspeti v šoli in na
fakultetah in na drugih področjih, hkrati pa izgubljajo stik z aktualnim
dogajanjem, saj je informacij preprosto preveč oziroma so postale
prezapletene za razumevanje z le hitrim branjem preko poročil.
Z dogodki EMP-ja skušamo povečati razumevanje pomembnosti politike med mladimi, posledic, ki jih spremembe zakonov
prinesejo in jih naučiti, kaj lahko
vsi skupaj storimo za boljši jutri
in kako se lahko sploh politično udejstvujemo. Glas mladih s
tovrstnimi dogodki dobi organizirano strukturo in obliko, primerno za izročitev tudi najvišjim
odločevalcem. Društvo Evropski
mladinski parlament je politično
povsem nevtralno. Na naših dogodkih sodelujejo udeleženci različnih političnih nazorov, kar se
odraža v izražanju najrazličnejših
stališč, ki predstavljajo celotno
mlado populacijo.

Poleg krepitve civilne družbe in
krepitve politične kulture v Sloveniji se zavzemamo tudi za individualen osebnostni razvoj naših
članov. Mladi s prostovoljnim
delom, urjenjem komunikacijskih
in organizacijskih sposobnosti pridobijo številne kompetence
izven omejitev šolske izobrazbe.
Pri članih, ki sodelujejo na več
naših dogodkih, pa vedno znova
opažamo tudi osebnostno rast v
obliki pridobitve samozavesti, iznajdljivosti, znanja na raznoraznih področjih, širitve obzorij preko
perspektiv prijateljev in znancev
iz narazličnejših držav, angažiranosti in osebnostne sreče.

Organizacija in realizacija projekta
Za organizacijo bo poskrbela ekipa naših članov, ki na izvedbi seje
dela že od novembra 2017. Skupaj gradi želeni koncept dogodka in omogoča vse potrebno za njegovo izvedbo kot so prostori,
prenočišča, prehrana in veliko veliko več. Vsi sodelujoči, stari med
15 in 28 let, vključno z organizatorji, mentorji, vodjami projekta in
predstavniki upravnega odbora naše organizacije bodo za dogodek delali izključno prostovoljno. Kot edino plačilo bodo prejeli
nadgradnjo lastnih sposobnosti, izkušnje ter krepitev organizacijskih,
akademskih in kreativnih veščin, hkrati pa bodo preživeli nepozaben
teden v družbi zanimivih ljudi iz vse Evrope.

Natančen program
projekta
17.8. DAN 1: TEAMBUILDING
10:00-10:40 Check-in delegatov
11:00-12:00 Skupni teambuilding
12:00-13:00 Kosilo
13:00-15:00 Teambuilding po
komitejih
15:00-15:30 Coffee Break
15:30-19:00 Teambuilding
19:00-19:30 Coffee Break
19:30-20:00 Teambuilding
20:30-21:30 Otvoritvena slovesnost
21:30-23:00 Evropska vas

19.8. DAN 3: DELO V KOMITEJIH
08:00-08:40 Zajtrk
09:00-11:00 Delo v komitejih
11:00-11:30 Coffee Break
11:30-14:00 Delo v komitejih
14:00-15:00 Kosilo
15:00-17:30 Delo v komitejih
17:30-18:00 Coffee Break
18:00-20:00 Delo v komitejih
20:00-20:30 Večerja
21:00-23:00 Informacijski sejem

18.8. DAN 2: DELO V KOMITEJIH
08:00-08:40 Zajtrk
09:00-11:00 Pogovor s strokovnjaki
11:00-11:30 Coffee Break
11:30-14:00 Delo v komitejih
14:00-15:00 Kosilo
15:00-17:30 Delo v komitejih
17:30-18:00 Coffee Break
18:00-20:00 Delo v komitejih
20:30-21:00 Večerja
21:00-23:00 Okrogla miza

20.8. DAN 4: GENERALNA SKUPŠČINA
09:00-09:40 Zajtrk
10:40-11:00 Otvoritev generalne skupščine
11:00-13:00 Debati I in II
13:00-13:20 Coffee Break
21.8. DAN 5: GENERALNA SKUPŠČINA
13:20-14:20 Debata III
14:20-15:00 Kosilo
08:00-08:40 Zajtrk
15:00-16:00 Debata IV
9:40-11:40 Debati VII in VIII
16:00-16:20 Coffee Break
11:40-12:00 Coffee Break
16:20-18:20 Debati V in VI
12:00-13:00 Debata IX
19:00-20:00 Večerja
13:00-13:40 Kosilo
20:00-21:00 Prosti čas
13:40-14:40 Debata X
21:00-23:00 Večer kulture
14:40-15:00 Coffee Break
15:00-17:00 Debati XI in XII
17:00-17:15 Coffee Break
17:15-18:00 Zaključna slovesnost
18:30-19:30 Večerja
20:00-22:30 Gala večer
23:00-03:00 Poslovilna zabava
22.8. DAN 6: ODHODI
Odhodi in check-out (do 11:00)

PRORAČUN - odhodki
Storitev

Znesek

Nastanitev

18 000€

Hrana

6000€

Reimbursmenti
potovanj

10000€

Najem dvoran in
prostorov

5000€

Delovni materiali

1500€

Skupno

40 500€

PRORAČUN - prihodki
Storitev

Znesek

Erasmus +

25 000€

Participacije
delegatov

8000€

Skupno

33 000€

Kontaktne osebe
Gašper Cvetič
Glavni organizator - Ljubljana 18
+386 30 660 234
gasper.cvetic@eypslovenia.org

Varja Čučulović
Glavna organizatorka - Ljubljana
18
+386 70 258 419
varja.cuculovic@eypslovenia.org

Jasmin Feratović
Predsednik EMP Slovenija
+386 40 540 583
jasmin.feratovic@eypslovenia.org

Podporniki
4. Nacionalna seja EMP Slovenija je sofinancirana s strani programa EU - Erasmus +.
Erasmus+ je program EU za
sodelovanje na področju izobraževanja,
usposabljanja,
mladine in športa za obdobje
2014–2020. V program so vključene tudi akcije programa
Jean Monnet kot samostojno
nespremenjeno področje.

Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti
mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Sedemletni program razpolaga s proračunskimi sredstvi
v višini 14,7 milijarde evrov, s katerimi želi EU več kot 5 milijonom Evropejcem omogočiti študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljnega dela v tujini.
V Sloveniji za izvajanje programa v obdobju 2014-2020 skrbita dve
nacionalni agenciji: CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske
programe izobraževanja in usposabljanja, ki pokriva področja izobraževanja, usposabljanja in športa, ter MOVIT, Zavod za razvoj mobilnosti mladih, ki pokriva področje mladine.

