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AEGEE-ІДЭНТЫЧНАСЦЬ
Кожная арганізацыя мае ўласныя асноўныя каштоўнасці і
перакананні, якія яна адстойвае. У якасці членаў AEGEE вы
разам трымаецеся агульнай ды адзінай ідэнтычнасці, ад
локала да локала і ад члена да члена.

Бачанне
AEGEE імкнецца да дэмакратычнай і разнастайнай Еўропы
без межаў, якая будзе сацыяльна, эканамічна ды палітычна
інтэгравана, і цэніць удзел маладых людзей ў яе будаўніцтве
і развіцці.
Місія
AEGEE дае магчымасць студэнтам і моладзі па ўсёй Еўропе
трымаць актыўную ролю ў грамадстве. Яна стварае прастору
для дыялогу і адукацыйных магчымасцяў, а таксама дзейнічае
ў якасці іх прадстаўнікоў да асоб, якія прымаюць рашэнні.
Больш за тое, AEGEE умацоўвае ўзаемаразуменне і робіць
Еўропу бліжэй да моладзі.
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AEGEE-ІДЭНТЫЧНАСЦЬ
Каштоўнасці AEGEE

Гэтыя каштоўнасці адлюстраваны ў Палажэнні аб Прынцыпах,
якія з’яўляюцца агульнымі для ўсіх членаў AEGEE.
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ШТО ТАКОЕ AEGEE?
Вам можа спатрэбіцца сцісла прадставіць AEGEE-Еўропа ці
даць адказы на інтэрв’ю. Простыя адказы ніколі не бываюць
лёгкімі. Вось прыклад таго, як вы можаце прадставіць AEGEE ў
вельмі сціслай форме.
---------------------------------------------------------------------------------------AEGEE - гэта адна з найбуйнейшых інтэрдысцыплінарных
студэнцкіх арганізацый Еўропы. Мы маем сетку з 13000
сябраў, прадстаўленых ў 40 краінах. Мы натхняем студэнтаў
прымаць актыўную пазіцыю ў грамадстве і спрыяць працэсу
еўрапейскай інтэграцыі.
Асацыяцыя кіруецца моладдзю. Маладыя людзі самастойна
ствараюць праекты і мерапрыемствы. Праз AEGEE вы
можаце адшукаць пляцоўку і падтрымку для развіцця сваіх
ідэй, больш даведацца пра Еўропу, даведацца пра розныя
культуры і звычаі.
Больш за тое, далучыўшыся да гэтай еўрапейскай моладзевай
асацыяцыі, вы таксама атрымаеце магчымасць зрабіць так,
как ваш голас быў пачуты тымі, хто прымае рашэнні па ўсёй
Еўропе.
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АСНОЎНЫЯ ІДЭІ
Не заўсёды лёгка адказваць на простыя пытанні. Гэта
патрабуе сціплых і дакладных адказаў. Тут вы знойдзеце
пытанні, якія вам могуць задаць ў будучыні.
---------------------------------------------------------------------------------------Чаму AEGEE існуе?
Для пашырэння ўдзелу моладзі ў грамадстве і каб наблізіць
Еўропу да іх.
Гэта галоўная ідэя AEGEE.
Чаго мы жадаем дасягнуць?
AEGEE натхняе студэнтаў і моладзь па ўсёй Еўропе прымаць
актыўную ролю ў грамадстве.
Гэта дапамагае нам здяйсняць сваё бачанне.
Нашы асноўныя віды дзейнасці?
Сродкі нашай ідэнтычнасці:
• Міжкультурны Абмен
• Асабістае развіццё і Нефармальная Адукацыя
• Тэматычныя Праекты
• Абарона інтарэсаў і Палітыка
• Пляцоўка для Дыскусіі
Каб дасягнуць нашага бачання і здейсніць місію мы павінны
прысвяціць сябе гэтай дзейнасці.
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СТРУКТУРА AEGEE
Часам бывае цяжка зразумець складаную сетку органаў і
локалаў ўнутры AEGEE-Еўропа. Ніжэй вы можаце знайсці
кароткае апісанне структуры AEGEE-Еўропа.
---------------------------------------------------------------------------------------Для таго каб сапраўды падштурхоўваць міжнароднае
супрацоўніцтва і пазбегнуць стварэння любых фізічных ці
ментальных межаў, AEGEE не прызнае аніякіх нацыянальных
узроўней ў сваёй арганізацыйнай структуры.
Структура заснавана на:
Мясцовых антэнах
Тут людзі з 200 AEGEE локалаў непасрэдна ажыццяўляюць
мэты AEGEE у тым напрамку, які забяспечвае патрэбы
мясцовай арганізацыі.
Еўрапейскіх органах
Яны надаюць вялікую агульную сістэму і напрамак для ўсіх
мясцовых мерапрыемстваў. Больш за тое, яны забяспечваюць
існаванне платформы для міжнароднага супрацоўніцтва ў
мультыкультурных камандах. Члены мясцовых антэн могуць
непасрэдна прымаць удзел ў Еўрапейскіх Працоўных Групах
і Праектах.
Візуялізацыю структуры AEGEE можна знайсці на Членскім
партале.
http://aegee.org/portal/structures/
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НЯПРАВІЛЬНЫЯ ЎРАЖАННІ
У якасці члена AEGEE вы можаце сутыкнуцца з некаторымі
памылковымі ўражаннямі пра AEGEE. Людзі пытаюцца аб
гэтым, калі ведаюць вельмі мала пра AEGEE ці маюць нейкія
прадузятасці. Заставайцеся цярплівымі і заўсёды імкніцеся
растлумачыць гэтыя памылкі з дапамогай рацыянальных
аргументаў.
---------------------------------------------------------------------------------------AEGEE - гэта агенцтва, якое кантралюецца Еўрапейскім
Саюзам.
Магчымы адказ
Еўрапейскі Саюз з’яўляецца інстытуцыйным партнерам
AEGEE-Еўропа. Гэта не адзіны партнер, з якім супрацоўвае
AEGEE. Іх значна больш, напрыклад, Савет Еўропы, Еўрапейскі
Моладзевы Форум, Міжнародны Еўрапейскі Рух ці Euractiv.
Аднак ніякія парнёры не ўмешваюцца ў дэмакратычны
працэс прыняцця рашэнняў у AEGEE-Еўропа, які ўскладзен
на нашыя статутныя мерапрыемствы - Агора ды Еўрапейская
канферэнцыя па планаванні (European Planning Meeting,
EPM). Такім чынам, AEGEE-Еўропа не з’яўляецца агенцтвам
Еўрапескага Саюзу.
Галоўныя мэты AEGEE - вечарынкі ды падарожжы.
Магчымы адказ
Міжкультурны абмен з’яуляецца адным са сродкаў дасягнення
бачання AEGEE. Падчас міжнародных мерапрыемстваў нашыя
члены могуць вучыцца ад іншых і пазнаваць пра розныя
культуры рознымі шляхамі. Гэта дапамагае ім пераадолець
прадузятасці і стварае салідарнасць паміж імі. Тым не меньш,
наведванне вечарын і падарожжы не з’яўляюцца адзінымі
магчымасцямі ў AEGEE. Вы можаце ўдзельнічаць у розных
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НЯПРАВІЛЬНЫЯ ЎРАЖАННІ
праектах, трэнінгах ці таксама ў кіраванні арганізацыяй. Усё
залежыць ад вашых патрэбаў.
Прадстаўнікі AEGEE атрымліваюць за гэта грошы.
Магчымы адказ
Члены арганізацыі, якія нясуць адказнасць за кіраванне
асацыяцыяй, працуюць на дабраахвотнай аснове. Таксама
прадстаўнікі міжнароднай адміністрацыі - члены Comité
Directeur (CD) ці члены Камісій ды Камітэтаў не атрымліваюць
аніякай зарплаты. Яны маюць права на атрыманне
кампенсацыі, калі падарожнічаюць па мэтах, звязаных з
AEGEE. Члены CD таксама маюць права на штомесячнае
атрыманне сродкаў да існавання, якія ахопліваюць толькі
прадукты харчавання і безалкагольныя напоі. Такім чынам,
ні адзін з членаў AEGEE не атрымлівае фіксаванага заробка за
яго пасаду ў асацыяцыі.
---------------------------------------------------------------------------------------Калі вы сутыкнуліся з якімі-небудзь іншымі памылковымі
ўражаннямі пра AEGEE, калі ласка, паведаміце нам аб гэтым.
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LES ANCIENS
Les Anciens d’AEGEE гэта незалежная арганізацыя, якая працуе
ў якасці арганізацыі выпускнікоў AEGEE.
Акрамя нашых пляцовак для нэтворкінгу,
Les Anciens
арганізуюць для сваіх членаў 4-5 мерапрыемстваў у год,
падчас якіх захоўваецца сапраўдны дух AEGEE.
Яны таксама добраахвотна забяспечваюць фінансавую
падтрымку канкрэтных праектаў і патрэбаў AEGEE з дапамогай
свайго фонда.
Членства адкрыта для любога дзеючага альбо былога члена
AEGEE, які ўжо скончыў актыўна ўдзельнічаць ў дзейнасці
арганізацыі.
Каб падаць заяўку на членства або даведацца больш пра
Les Anciens, калі ласка, наведайце наш сайт www.anciens.
org, і націсніце на кнопку “Далучыцца да Les Anciens”, дзе вы
сможаце знайсці форму для далучэння.
Адтуль пачнецца ваша жыццё пасля AEGEE!
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КАРЫСНЫЯ КРЫНІЦЫ
Статуты і Стратэгічны План
Гэтыя дакументы змяшчаюць фундаментальную інфармацыю
аб тым, як працуе AEGEE-Еўропа і да чаго яна імкнецца. Вы
можаце спампаваць іх з раздзела дакументаў у Інтранэце.
www.intranet.aegee.org
Инфармацыйныя каналы AEGEE-Еўропа
Сайты
Афіцыйны: www.aegee.org
Членскі партал: www.aegee.org/portal
Сацыяльныя медыя
Facebook: www.facebook.com/aegee
Twitter: www.twitter.com/aegee_europe
Flickr: www.flickr.com/photos/aegee
YouTube: www.youtube.com/user/AEGEEEuropeChannel
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Палажэнне аб Прынцыпах
Мы, члены AEGEE,
маладыя еўрапейцы з усіх рэгіёнаў кантыненту, прызнаем, што
мы будучыня і сучаснасць нашага грамадства, і нашым абавязкам
з’яўляецца ўнёсак у будаўніцтва Еўропы. Мы аб’яднаны агульным
бачаннем дэмакратычнай, разнастайнай Еўропы без межаў.
Мы аб’ядноўваемся ў AEGEE, каб сфарміраваць адкрытую
дабраахвотную сетку, дзе мы трансфармуем нашы ідэі ў дзеянні,
развіваем сябе, каб актыўна ўдзельнічаць ў грамадскім жыцці, і
робім свой унёсак у еўрапейскія абмеркаванні з нашага незалежнага
студэнцкага пункту гледжання.
Сапраўдным мы заяўляем нашыя асноўным прынцыпы:
Разнастайнасць Еўропы павінна цаніцца, і мы адлюстроўваем гэта
ў нашай арганізацыі.Багацце нашага кантыненту залежыць ад
людзей з розных культур і розным вопытам, якія збіраюцца разам і
аб’ядноўваюцца агульнымі каштоўнасцямі.
Супрацоўніцтва паміж людзьмі і супольнасцямі пачынаецца з дыялогу
і ўзаемаразумення. Мы аб’ядноўваем студэнтаў з усіх рэгіёнаў Еўропы і
ствараем сяброўства, якое ламае стэрэатыпы і прадузятасці.
Свабода і правы чалавека - найважнейшыя элементы еўрапейскага
грамадства. Мы імкнемся служыць прыкладам і распаўсюджваць гэтыя
каштоўнасці сярод моладзі нашага кантыненту праз нашу працу і
дзеянні.
Моцная Еўропа пабудавана на фундаменце з павагі, цярпімасці і
салідарнасці. Прытрымліваючыся гэтых каштоўнасцей, мы выступаем
за грамадства, у якім грамадзяне маюць роўныя магчымасці і правы.
Прагрэс у Еўропе павінен абапірацца на веды і неабмежаваны
доступ да адукацыі. Мы лічым, што праз разнастайныя адукацыйныя
магчымасці і падтрымку еўрапейскага вымярэння ў адукацыі мы даем
моладзі лепшыя магчымасці ў будучыні.
Шануючы ды прасоўваючы гэтыя прынцыпы мы будуем лепшую
Еўропу.
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