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Precvičujte solidaritu a formujte Európu! je projekt iniciovaný Európskym domom s cieľom

prispieť k diskusii o budúcnosti Európy iniciovanej Európskou komisiou.

Európa dnes prišla do bodu obratu, keď narastá úzky národný záujem, nálady proti EÚ a

populistické názory. Táto situácia volá po nekonvenčných reakciách a s naším programom sa

obraciame na tých najviac zainteresovaných: občanov.

Máme v úmysle pristupovať, rozprávať sa a zapájať sa do diskusií nie tých „obrátených“, nie

„obvyklých podozrivých“, ale hlavne tých, ktorým sú európske záležitosti ľahostajné, ktorí sú

sklamaní, dezorientovaní alebo dokonca majú nepriateľské postoje. Ale sú to európski

občania!

Projekt



priamo a nepriamo kontaktovať široký okruh občanov;

zvýšiť porozumenie významného počtu bežných občanov nielen o tom, ako funguje EÚ a jej
inštitúcie, ale čo je najdôležitejšie, ako prostredníctvom verejnej angažovanosti ovplyvňovať
rozhodovacie procesy EÚ;

zamerať sa na vedenie diskusií, prostredníctvom ktorých občania chápu, ako rozhodnutia zdanlivo
„vyššie“ ovplyvňujú ich každodenný život;

spochybniť všeobecne zdieľaný názor, že EÚ je iba hospodárskym podnikom; hrať sa s číslami v
eurách sa zdá byť pomerne ľahké, ale ako merať situáciu v členských štátoch z hľadiska
demokracie, solidarity, právneho štátu alebo ľudskej dôstojnosti, inými slovami v spoločne zdieľaných
európskych hodnotách;

dokázať poukázať na to, že myšlienku občianskeho dialógu (pozri Lisabonskú zmluvu) je možné
realizovať, iba ak a) sa poskytnú inštitucionálne záruky s aktívnym zapojením a spoločnou pozíciou
organizácií občianskej spoločnosti ab) celé cvičenie je založené na princípe zdola nahor prístup.

Počas 18-mesačného projektového obdobia plánujeme

Naše ciele



Pre viac informácií:

http://europeanhouse.hu/shapeeu/

A new opening: the European Solidarity Corps

information session

Budapešť 11. - 12. decembra 2017

More than a declaration: the Commission’s White Paper on the future of Europe

a citizens agora

Rím 15. - 16. februára 2018

An aim and a tool: civil dialogue

a round-table with messages to policy-makers

Praha 16. - 17. mája 2018

It should not be a lost case: the EU institutional reform

a forum for innovative ideas

Bratislava 20. - 21. septembra 2018

A useful instrument: the 2017 EU Citizenship Report 

a learning exercise

Viedeň, 20. - 22. novembra 2018

The 2019 European Parliamentary elections: a test case for democracy

an information session

Berlín, 24. - 25. januára 2019
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FR Maison de l’Europe de Paris
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SK Slovak Foreign Policy Association


