Pomysły na lepszą przyszłość

# EYE

Parlament Europejski
Strasbourg, 9-11 maja 2014

Co to jest?
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European Youth Event

Parlament Europejski otwiera swoje drzwi tysiącom młodych ludzi z całej Unii Europejskiej
i zaprasza na spotkania z politykami, inspirującymi myślicielami oraz mówcami o szerokim
doświadczeniu zawodowym. Celem tych spotkań będzie wymiana pomysłów i poglądów
na sprawy związane z młodzieżą, zaproponowanie innowacyjnych rozwiązań
najistotniejszych europejskich problemów oraz integracja młodych ludzi ze wszystkich
krajów UE.

Kiedy? Od 9 do 11 maja 2014
Gdzie? Strasburg, Francja,
Zarówno w budynkach Parlamentu Europejskiego, jak i poza nimi.
Dlaczego?
Format?

Obecnie Unia Europejska znajduje się na rozdrożu, a jej przyszłość leży w rękach młodego
pokolenia. Co proponują młodzi ludzie, aby uczynić Europę lepszym miejscem do życia?
Projekt EYE 2014 będzie składał się z wielu wydarzeń organizowanych pod wspólnym
hasłem: "Pomysły na lepszą Europę", które będą podzielone na pięć głównych bloków
tematycznych:






Wydarzenia?

Bezrobocie wśród młodzieży. Nowe perspektywy dla 'zablokowanego pokolenia'.
Rewolucja cyfrowa. Przyszłość Internetu.
Przyszłość Unii Europejskiej. Europa podczas przemian.
Stabilność. Nowy europejski styl życia – stabilny biznes i standard życia.
Wartości europejskie. Gracz Globalny – Gracz Sprawiedliwy?

W skład całego trzydniowego projektu wchodzą:



Debaty polityczne i warsztaty z europejskimi politykami oraz czołowymi
przedstawicielami biznesu i społeczeństwa obywatelskiego;
Warsztaty 'role-play' oraz laboratoria pomysłów dla młodych uczestników;



Yo!Festival w Wiosce Młodzieżowej organizowany przez Europejskie Forum
Młodzieżowe poza terenem Parlamentu Europejskiego podczas trwania projektu EYE;



Koncert i Festiwal Uliczny obejmujący przedstawienia kulturalne organizowane w
mieście Strasburg w piątkowy wieczór;

... i dużo więcej
Weź udział!

Parlament Europejski pragnie, aby jak najwięcej młodych ludzi wzięło aktywy udział w EYE
i jego kształtowaniu. Są trzy sposoby na aktywne włączenie się w projekt:

1. Zarejestruj się i weź aktywny udział w debatach politycznych, warsztatach, jak i
innych zajęciach ( prowadzonych w jęz. angielskim, francuskim oraz niemieckim) w
trakcie 3 dni trwania EYE. Pomysły i wnioski uczestników zostaną włączone do raportu
końcowego, który zostanie zaprezentowany nowo wybranym posłom do Parlamentu
Europejskiego, jak również innym europejskim decydentom.
 Rejestracja będzie możliwa od 8 października 2013, od godz. 12.00
2. Zgłoś chęć wystawienia przedstawienia artystycznego - muzycznego, tanecznego,
akrobatycznego, kabaretowo-teatralnego, bądź jeszcze innego rodzaju, które chciałbyś
pokazać uczestnikom EYE. Wybrana grupa osób będzie miała możliwość wystąpienia
podczas Festiwalu Ulicznego, który odbędzie się w Strasburgu w piątkowy wieczór.
Szczegóły na stronie internetowej EYE.
3. Zgłoś chęć zaprezentowania specjalnej inicjatywy związanej z jednym z pięciu
głównych tematów. Ograniczona liczba inicjatyw będzie zaprezentowana podczas EYE
w formie interaktywnej (np. zorganizowanie stoiska, zaproponowanie warsztatów
praktycznych, itp.). Szczegóły na stronie internetowej EYE.

Kto może się
zgłosić?

Młodzi Europejczycy z krajów członkowskich UE, krajów kandydujących oraz
sąsiadujących pomiędzy 16 a 30 rokiem życia.
Rejestracja będzie możliwa tylko dla grup liczących minimalnie 10 osób. Grupy
mogą być zgłaszane przez swoich liderów, którzy będą za nie odpowiedzialni.

Jak?

Zainteresowane grupy mogą zgłaszać się zarówno na całe 3-dni wydarzenia, jak i
na pojedyncze dni. W piątek, oprócz standardowego programu, będą miały
miejsce specjalne zajęcia skierowane do grup szkolnych.
Rejestracja będzie składała się z dwóch faz. W pierwszej fazie liderzy grup będą
mieli możliwość zgłaszania uczestnictwa poprzez internetowy system
rejestracyjny. W fazie drugiej uczestnicy każdej grupy będą indywidualnie
przydzielani do zajęć programowych.
Rejestracja grup będzie możliwa od 8 października 2013, od godz. 12.00 poprzez
stronę internetową www.europarl.europa.eu/eye2014.
Od nowego roku liderzy grup zostaną poinformowani, od kiedy można zapisywać
indywidualnych uczestników na poszczególne pozycje programu.
Rejestracja jest darmowa dla wszystkich uczestników. Jednakże, uczestnicy muszą
ponieść koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia.

Zakwaterowanie?

Uczestnicy sami będą odpowiedzialni za znalezienie zakwaterowania w Strasburgu
na czas wydarzenia. Dlatego, też ważne jest jak najszybsze podjęcie decyzji i
rozpoczęcie poszukiwań!

Wyżywienie?

Zdrowe, regionalne jedzenie będzie dostępne w rozsądnych cenach.

Kontakt?

Więcej informacji dostępnych będzie na stronie internetowej uruchomionej od
października. W razie dodatkowych pytań, na stronie dostępne będą również dane
kontaktowe.

