13. Regionalno zasjedanje Europskog parlamenta mladih Hrvatske
01.ožujka 2018. - 04.ožujka 2018.
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Europski parlament mladih Hrvatske
Europski parlament mladih jedna je od najvećih platformi za javnu debatu, međukulturalne susrete, međunarodni
dijalog i razmjenu ideja mladih u Europi. Aktivno djeluje u više od 40 država, organizirajući preko 500 događaja
godišnje. Njegov se utjecaj proširio na tisuće mladih ljudi od njegova osnutka 1987. godine.
U Hrvatskoj je EPMH (Europski parlament mladih Hrvatske) osnovan 1994. godine. U posljednje 22 godine, Europski
parlament mladih Hrvatske pruža mladim ljudima priliku za aktivno sudjelovanje u rješavanju aktualnih društvenih
pitanja, prihvaćanju različitosti te razvijanju vizije o budućnosti Europe. Opsežnim simulacijama rada u parlamentu
potičemo mlade na sudjelovanje u politici, na spoznavanje vlastitih potencijala i preuzimanje odgovornosti za vlastitu
budućnost kao i za budućnost Europe.
Za svoj politički rad u Europi osvojili smo medalju Theodor Heuss i nagradu udruge European Movement. Svake
godine u svoj rad uključujemo nekoliko tisuća mladih iz cijele Europe, a u našem radu sudjeluju isključivo mladi
volonteri.
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13. Regionalno zasjedanje “OSIJEK 2018“
Tijekom četiri dana zasjedanja, u Osijeku će se okupiti mladi ljudi iz čitave Hrvatske, ali i iz cijele Europe. Oni će
međusobno razmjenjivati ideje i vizije o budućnosti Europe te sklapati prijateljstva izvan granica vlastite zemlje.
Raspravljat će o aktualnim temama vezanima za društvene, socijalne i ekonomske probleme u Hrvatskoj i Europi te
sastaviti rezolucije o kojima će se raspravljati prema pravilima Europskog parlamenta i koje u njemu imaju status
savjetodavnog mišljenja mladih.
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PROGRAM ZASJEDANJA
Svako zasjedanje Europskog parlamenta mladih podijeljeno je na tri dijela:

TEAMBUILDING

RAD U ODBORIMA
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GENERALNA
SKUPŠTINA

TEAMBUILDING

S obzirom da rad u grupi s nepoznatim osobama često predstavlja
veliki izazov, zasjedanje započinje s jednodnevnim treningom čija
je svrha da kroz igre komunikacije i zabave zbliži mlade ljude u
određenoj grupi. Kada članovi grupe postignu zajedničku suradnju
i način za efikasno rješavanje problema, tada RAD U
ODBORIMA može započeti.

5

RAD U ODBORU
Rad u odboru fokusira se na nalaženje rješenja problema aktualnih pitanja u Hrvatskoj i Europi. Zaključke koje donesu
mladi u odborima sastavljaju se u rezoluciju na engleskom jeziku, koji je ujedno i službeni jezik Europskog parlamenta
mladih.

GENERALNA SKUPŠTINA
Nakon što su svi odbori napisali svoje rezolucije, započinje generalna skupština. Generalna skupština vjerna je
simulacija glavne skupštine Europskog parlamenta u Bruxellesu. Delegati će međusobno raspravljati o svojim
rezolucijama te će svaki odbor braniti svoju rezoluciju, odnosno svoja stajališta, kako bi rezolucija mogla biti uzeta u
obzir u Europskom parlamentu.
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CILJEVI EUROPSKOG PARLAMENTA MLADIH
Regionalno zasjedanje u Osijeku objedinit će mlade iz cijele Hrvatske, Europe, ali prvenstveno mlade perspektivne
ljude iz Osijeka i Osječko-baranjske županije.. Najbolji delegati bit će izabrani za Nacionalno zasjedanje, gdje će imati
priliku izborit se za Međunarodna zasjedanja gdje će predstavljati Europski parlament mladih Hrvatske, ali i svoje škole,
gradove i Republiku Hrvatsku van granica države.
Ova vrsta neformalnog obrazovanja omogućuje mladima da napreduju kao osobe koje razmišljaju „izvan kutije“, te tako
donose argumentirane stavove, promoviraju toleranciju i prijateljstvo među različitim kulturama i žive aktivnim životom
u zajednici.
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