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Identita AEGEE
Každá organizace má své základní hodnoty a přesvědčení, na
kterých je založena. Členové AEGEE, od běžného člena po lokální
pobočky, sdílí společnou a jednotnou identitu.

Vize
AEGEE usiluje o demokratickou, rozmanitou Evropu bez hranic,
která je sociálně, ekonomicky a politicky integrovaná a váží si
účasti mladých lidí na jejím budování a vývoji.
Mise
AEGEE umožňuje studentům a mladým lidem v Evropě, aby se
chopili aktivní role ve společnosti. Vytváří prostor pro dialog a
vzdělávací možnosti a také vystupuje jako jejich reprezentant vůči
politickým aktérům. Navíc AEGEE posiluje vzájemné porozumění
a přináší Evropu blíže mladým lidem.
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Identita AEGEE
Hodnoty AEGEE

Tyto hodnoty jsou sepsané v našem Prohlášení o základních
principech AEGEE, které je společné pro všechny členské
organizace AEGEE-Europe.
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Co je AEGEE?
Možná budete potřebovat krátce představit AEGEE-Europe nebo
odpovědět na otázky v rozhovoru. Jednoduché odpovědi nejsou
nikdy snadné. Zde je příklad, jak lze velmi stručně představit
AEGEE.
---------------------------------------------------------------------------------------AEGEE je jedna z největších interdisciplinárních studentských
organizací v Evropě, síť 13 000 přátel zastoupených ve 40 zemích.
Podporujeme studenty, aby se ujali aktivního místa ve společnosti
a přispěli k Evropskému integračnímu procesu.
Tato organizace je vedena mladými lidmi, kteří sami vytváří
veškeré projekty a aktivity. Díky AEGEE můžete najít prostor
a podporu k rozvinutí svých myšlenek, poznat Evropu, různé
kultury a zvyky.
Co víc, přidáním se do této Evropské mládežnické organizace
získáte možnost, aby byl váš hlas slyšen Evropskými politickými
aktéry.
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Klíčové myšlenky
Odpovědi na jednoduché otázky nejsou vždy snadné, vyžadují
stručné a přesné odpovědi. Zde jsou otázky, které by vám mohl
někdo v budoucnu položit.
---------------------------------------------------------------------------------------Proč AEGEE existuje?
Pro zvýšení účasti mladých lidí ve společnosti a přiblížení Evropy
mladým lidem.
Toto je hlavní myšlenka AEGEE.
Čeho se snažíme dosáhnout?
AEGEE nabádá studenty a mladé lidi v Evropě aby se chopili aktivní
role ve společnosti.
To nám pomáhá naplňovat naši vizi.
Naše klíčové aktivity (prvky naší identity)?
•
•
•
•
•

Mezikulturní výměna
Osobnostní rozvoj a neformální vzdělávání
Tematické projekty
Obhajoba názorů a zásad organizace
Prostor pro diskusi

K naplnění naší vize se naplno věnujeme těmto aktivitám.
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Struktura AEGEE
Někdy je obtížné porozumět složité struktuře jednotlivých orgánů
v rámci AEGEE-Europe. Níže je stručné objasnění této struktury.
---------------------------------------------------------------------------------------Za účelem podpory mezinárodní spolupráce a vyhnutí se vytváření
jakýchkoliv fyzických nebo mentálních hranic, v organizační
struktuře AEGEE neexistuje žádná národní úroveň.
Struktura je založena na:
Lokálních pobočkách
Lidé z 200 různých lokálních poboček přímo realizují cíle AEGEE
způsobem, který prospívá potřebám jejich místní komunity.
Evropských orgánech
Dávají společný základ a směr pro všechny lokální aktivity. Mimo to
poskytují platformu pro mezinárodní spolupráci v multikulturních
týmech. Členové z lokálních poboček se mohou přímo zapojit
do European working groups (evropských pracovních skupin) a
projektů.
Obrázek struktury AEGEE naleznete
(informačním portálu pro členy)
http://aegee.org/portal/structures/
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Co se často plete?
Jako člen AEGEE se někdy můžete setkat s nepřesnými
informacemi a mylnými představami o naší organizaci. Otázky
přichází často od lidí, kteří dobře neznají naši organizaci nebo mají
nějaké předsudky. Buďte trpěliví a vše vysvětlete racionálními
argumenty.
---------------------------------------------------------------------------------------AEGEE je agentura řízená Evropskou Unií.
Možná odpověď
Evropská Unie je instituční partner AEGEE-Europe. Není to
jediný partner, se kterým AEGEE-Europe spolupracuje. Jsou zde
také další jako Rada Evropy, European Youth Forum, European
movement International, nebo Euractiv. Žádní partneři ale
nezasahují do demokratického rozhodování AEGEE-Europe,
které je zaručené našimi oficiálními statutárními shromážděními
– Agora a European Planning Meeting (Evropské plánovací
shromáždění). Proto AEGEE-Europe není agentura Evropské Unie.
AEGEE je pouze organizace na cestování a večírky.
Možná odpověď
Mezikulturní výměna je jeden z prostředků naplnění vize AEGEE.
Organizováním mezinárodních akcí se mohou naši členové
neformálně vzdělávat a různými způsoby poznávat jiné kultury.
To jim pomáhá překonávat předsudky a vytvořit mezi sebou
přátelské vztahy. Mimo kulturní večery a možnost cestování,
které AEGEE nabízí, se můžete také zapojit do projektů, školení
nebo správy. Vše záleží na vašich zájmech.
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Co se často plete?
Zástupci AEGEE jsou placeni.
Možná odpověď
Členové, kteří jsou zodpovědní za řízení této asociace tak činí
dobrovolně. Žádný plat není vyplácen členům mezinárodní rady Comité Directeur (CD), nebo členům komisí a výborů. Mají nárok
na uhrazení cest souvisejících s prací pro AEGEE. Členové CD
mají nárok na pokrytí nákladů za jídlo a nealkoholické nápoje.
Proto žádný člen AEGEE nedostává stálý plat za svoje působení
ve funkci.
---------------------------------------------------------------------------------------Pokud se setkáte s dalšími mylnými představami o AEGEE, které zde
nejsou uvedeny, dejte nám vědět a my vše rádi objasníme.
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LES ANCIENS
Les Anciens d’AEGEE je nezávislá entita fungující jako absolventská
organizace AEGEE.
Les Anciens organizuje pro své členy 4-5 akcí ročně, kde je stále
přítomen aktivní duch AEGEE.
Také poskytuje AEGEE finanční asistenci na vybrané projekty.
Členem se může stát každý člen AEGEE nebo bývalý člen, který už
ukončil svoji aktivní účast v AEGEE.
Jestli se chcete dozvědět více o les Anciens nebo si zažádat
o členství, navštivte prosím naše stránky www.anciens.org a
klikněte na “Join les Anciens”, kde najdete formulář pro přihlášení.
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Užitečné zdroje
Stanovy a „Strategický plán“
Tyto dokumenty obsahují základní informace o fungování AEGEEEurope a cílech, o které usiluje. Jsou volně ke stažení na Intranetu
v sekci dokumenty.
www.intranet.aegee.org
Informační kanály AEGEE-Europe
Webové stránky
Oficiální: www.aegee.org
Členský portál: www.aegee.org/portal
Sociální sítě
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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Statement of principles of AEGEE
My, členové AEGEE,
mladí Evropané ze všech koutů Evropy, si uvědomujeme, že jsme
budoucností i současností naší společnosti a že naše aktivní úloha v
utváření Evropy je naší zodpovědností. Spojuje nás společná vize
demokratické, rozmanité Evropy bez hranic.
V AEGEE společně vytváříme otevřenou, dobrovolnickou platformu,
kde převádíme naše myšlenky do akce, rozvíjíme náš aktivní občanský
život a přispíváme do evropských diskuzí z naší nezávislé, studentské
perspektivy.
Tímto prohlašujeme, že tyto principy jsou pro nás zásadní:
Rozmanitost Evropy musí být ceněna, a my sami tak činíme. Bohatství
našeho kontinentu je založeno na rozdílnosti kultur a původu jeho
obyvatel, kteří jsou spojeni společnými hodnotami.
Spolupráce jednotlivců a komunit začíná dialogem a vzájemným
porozuměním. AEGEE spojuje studenty z různých koutů Evropy a
vytváří přátelství, které boří stereotypy a předsudky.
Svoboda a lidská práva jsou základními hodnotami evropské
společnosti. Prostřednictvím naší práce a našeho chování, chceme jít
příkladem a šířit tyto hodnoty mezi mladými Evropany.
Silná Evropa stojí na základech respektu, tolerance a solidarity.
Následováním těchto hodnot prosazujeme takovou společnost, kde
mají občané stejné příležitosti a práva.
Evropský pokrok musí být založen na znalostech a volném přístupu ke
vzdělání. Věříme, že poskytováním různých vzdělávacích příležitostí a
podpory Evropského rozměru ve vzdělávání, přinášíme mladým lidem
lepší příležitosti pro jejich budoucnost.
Ctěním a prosazováním těchto principů utváříme lepší Evropu.
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