EYP – Nejde vysvětlit, musíš zažít! Reflexe septimána Matěje Plachty
Napsal uživatel Kloudová Štěpánka

Slyšel/a si někdy o Evropském parlamentu? Chceš umět spolupracovat s lidmi? Zlepšuješ si
rád/a angličtinu? Přeješ si nebát se mluvit před lidmi? Baví tě politika? Jsi soutěživý člověk?
Navazuješ rád nové vztahy? Chceš udělat změnu?

Pokud je tvá odpověď na alespoň jednu z otázek ano, myslíme si, že pro tebe máme lákavou
nabídku. Evropský parlament mládeže!

Co to teda je?

Evropský parlament mládeže (EYP) je nezisková organizace, pořádající přes 500 akcí ve 40
evropských zemích ročně, jejímž cílem je podpořit individualitu myšlení a chtíč zapojovat se u
mladých lidí, a při tom je zároveň naučit důležité „soft skills“, jako je kreativní myšlení, empatie,
sebedůvěra či práce v týmu.

Jak to funguje?

Každý rok se na podzim koná v České republice třídenní krajské kolo. Po přihlášení si skrze
internetový formulář vybereš několik komisí, ve kterých bys chtěl/a pracovat. Komisí je celkově
8 a každá se zabývá jednotlivými aktuálními problémy Evropské unie. Týden před samotnou
akcí ti přijde email, potvrzující v jaké komisi jsi a tzv. Preparation Kit, který blíže pojednává o
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problematice tvého tématu. Doporučujeme si tento Kit přečíst, neboť přijet na EYP nepřipraven
je vždycky lehce matoucí. Důležité je též zmínit, že veškeré akce se konají v angličtině.

První den se dělí na dvě části. Teambuilding, který se zaměřuje na nabytí nejen týmového
ducha v rámci jednotlivých komisí, ale celkové EYP nálady, která je vskutku jedinečná. Druhou
částí je Eurovillage, která klade důraz na kulturní a kulinářskou diverzitu Evropy. Každému
delegátovi je před akcí přiřazena země, jejíž typické jídlo by měl připravit.

Druhý den je již věnován práci v komisích. Osm hodin intenzivní práce vrcholící vypracováním
konkrétních problému daného tématu a jejich řešení. Osobně tuto část považujeme za
nejpřímější a nejúčinnější prověření fungování ve skupině. Schopnosti tolerovat a respektovat
ostatní, naslouchat, ale zároveň vyjadřovat své dobře konstruované názory jsou zde důkladně
otestovány.
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