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Procvičujte solidaritu a utvářejte Evropu! je projekt iniciovaný Evropským domem s cílem

přispět k debatě o budoucnosti Evropy zahájené Evropskou komisí.

Evropa dnes dosáhla bodu obratu, kdy roste úzký národní zájem, nálady proti EU,

populistické názory. Tato situace volá po nekonvenčních reakcích a s naším programem se

obracíme k těm nejvíce dotčeným: občanům.

Máme v úmyslu přistupovat, hovořit a zapojit se do diskusí, nikoli „obrácených“, nikoli

„obvyklých podezřelých“, ale hlavně těch, kterým jsou evropské záležitosti lhostejné, kteří

jsou zklamaní, dezorientovaní nebo dokonce mají nepřátelské postoje. Ale jsou to evropští

občané!

Projekt



přímo a nepřímo kontaktovat široký okruh občanů;

prohloubit porozumění významnému počtu běžných občanů nejen o fungování EU a jejích institucí,
ale především o tom, jak ovlivnit rozhodovací procesy EU prostřednictvím veřejné angažovanosti;

zaměřit se na vedení debat, kterými občané pochopí, jak rozhodnutí zdánlivě někde „výše“ ovlivňují
jejich každodenní život;

zpochybnit široce sdílený názor, že EU je pouze hospodářským podnikem; hrát si s čísly v eurech se
zdá být relativně snadné, ale jak měřit situaci v členských státech z hlediska demokracie, solidarity,
právního státu nebo lidské důstojnosti, jinými slovy ve společných evropských hodnotách;

dokázat poukázat na to, že myšlenku občanského dialogu (viz Lisabonská smlouva) lze realizovat,
pouze pokud a) jsou poskytnuty institucionální záruky s aktivním zapojením a společným
postavením organizací občanské společnosti ab) celé cvičení je založeno na přístupu zdola nahoru
přístup.

Během 18měsíčního období projektu plánujeme

Naše cíle



Pro více informací:

http://europeanhouse.hu/shapeeu/

A new opening: the European Solidarity Corps - information session
Budapešť, 11. - 12. prosince 2017

More than a declaration: the Commission’s White Paper on the future of Europe
a citizens agora
Řím, 15. – 16. Února 2018

An aim and a tool: civil dialogue - a round-table with messages to policy-makers
Praha, 16. – 17. Května 2018

It should not be a lost case: the EU institutional reform
a forum for innovative ideas
Bratislava, 20. – 21. Září 2018

A useful instrument: the 2017 EU Citizenship Report 
a learning exercise
Vídeň, 20. – 22. Listopadu 2018

The 2019 European Parliamentary elections: a test case for democracy
an information session
Berlín, 24. – 25. Ledna 2019

Partneři projektu

Události projektu

HU European House  - project coordinator

AT Interessenvertretung Gemeinnütziger Organisationen 

CZ Agora CE

DE Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement

DK Nyt Europe

FR Maison de l’Europe de Paris

IT European Movement Italy

RO Associatia Pro Democratia

RS Local Democracy Agency Subotica

SK Slovak Foreign Policy Association


