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AEGEE IDENTITY
Orice organizație are valorile și principiile sale de bază pe care
le susține. Ca membri AEGEE împărtășiți o identitate comună și
unificată cu fiecare, la nivel de membri și de locale.

Viziune
AEGEE luptă pentru o Europă diversă, democratică, și fără
granițe, integrată din punct de vedere social, economic, și politic,
și prețuiește participarea tinerilor în formarea și dezvoltarea ei.
Misiune
AEGEE oferă studenților și tinerilor europeni ocazia să aibe un
rol activ în societate. Aceasta creează un spațiu pentru dialog
și oportunități de învățare, și de asemenea, îi reprezintă în fața
persoanelor cu putere de decizie. În plus, AEGEE consolidează
înțelegerea reciprocă și aduce Europa mai aproape de tineret.
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AEGEE IDENTITY
Valorile AEGEE

Aceste valori sunt reflectate în Declarația noastră de Principii
(Statement of Principles), principii comune tuturor organizațiilor
membre ale AEGEE-Europe.
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CE ESTE AEGEE?
Poate va trebui să prezinți AEGEE-Europe pe scurt, sau să răspunzi
unor întrebări la un interviu. Răspunsurile simple nu sunt
niciodată ușoare. Aici este exemplul pentru cum poți prezenta
AEGEE într-un mod foarte concis...
AEGEE este una dintre cele mai mari organizații studențești
interdisciplinare din Europa. Suntem o rețea de 13 000 de
prieteni prezentă în 40 de țări. Oferim ocazia studenților de a
lua o poziție activă în societate și de a contribui la procesul de
integrare europeană.
Asociația este condusă de tineri. Tinerii înșiși creează proiectele
și activitățile. Prin intermediul AEGEE poți găsi spațiu și sprijin
pentru a-ți dezvolta propriile tale idei, pentru a învăța mai multe
despre Europa, pentru a cunoaște culturi și obiceiuri diferite.
În plus, devenind membru în AEGEE, ai ocazia ca vocea ta să fie
auzită de către factorii de decizie europeni.
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MESAJELE-CHEIE
Să răspunzi la întrebări simple nu e mereu ușor. Este nevoie de
răspunsuri scurte și precise. Aici se pot găsi întrebările care îți pot
fi puse în viitor.
De ce există AEGEE?
Ca să îmbunătățească participarea tinerilor în societate și să
aducă Europa mai aproape de ei.
Asta este ideea principală din spatele AEGEE.
Ce dorim să obținem?
AEGEE oferă ocazia studenților și tinerilor din Europa de a avea
un rol activ în societate.
Asta ne ajută să ne îndeplinim viziunea.
Activitățile noastre principale?
Acestea sunt mijloacele prin care ne construim Identitatea:
•
•
•
•
•

Schimb intercultural
Dezvoltare personală și educație non-formală
Proiecte tematice
Advocacy și policy
Forum pentru discuție

Pentru a ne atinge viziunea și a ne completa misiunea trebuie să
ne dedicăm acestor activități.
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STRUCTURA AEGEE
Uneori este greu să înțelegem rețeaua complicată de grupuri și
locale din AEGEE-Europe. Mai jos se poate găsi o explicație scurtă
despre structura AEGEE-Europe.
Pentru a promova cu adevărat cooperarea internațională și a
evita trasarea unor granițe, la propriu sau la figurat, AEGEE nu
recunoaște un nivel național în structura sa organizatorică.
Structura este cuprinsă din:
Antene locale
Unde oamenii din 200 de locale AEGEE implementează direct
obiectivele AEGEE astfel încât care ajută comunitatea.
Grupurile de la nivelul european
Creează cadrul și direcția comună pentru activitățile locale. Mai
mult, oferă platforma pentru cooperare internațională în echipe
multiculturale. Membri ai antenelor pot să se implice direct în
Grupurile de Lucru Europene (European Working Groups) și în
proiecte.
Schema structurii AEGEE poate fi găsită pe Portalul Membrilor.
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IMPRESII GREȘITE
Ca membru AEGEE e posibil să auzi câteva idei greșite despre
AEGEE. Oamenii au posibilitatea de a întreba dacă nu știu prea
multe despre asociația noastră sau dacă au idei preconcepute.
Ai răbdare și încearcă mereu să explici ce e în neregulă cu aceste
idei prin argumente raționale.
AEGEE este o agenție controlată de Uniunea Europeană.
Răspuns posibil
Uniunea Europeană este un partener instituțional al AEGEEEurope. Nu este singurul partener cu care AEGEE-Europe
colaborează. Alte exemple ar fi Consiliul Europei, Forumul
European de Studenți (European Youth Forum), European
Movement International sau Euractiv. Partenerii, însă, nu au de-a
face cu modul democratic al luării de decizii în AEGEE-Europe, în
cadrul adunărilor generale: Agora și European Planning Meeting.
Astfel, AEGEE-Europe nu este o agenție a Uniunii Europene.
AEGEE este o organizație pentru petreceri și călătorit.
Răspuns posibil
Schimbul intercultural este unul din modurile prin care AEGEE își
aplică viziunea. Organizând evenimente internaționale, membrii
noștri pot învăța de la alții și pot experimenta alte culturi în
moduri foarte diverse. Asta ajută la combaterea stereotipurilor
și creează solidaritate între ei. Însă, petrecerile și posibilitatea de
a călători nu sunt singurele opțiuni pe care le ai in AEGEE. Te poți
implica, de asemenea, în proiecte, training-uri sau administrație.
Totul depinde de nevoile tale.
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IMPRESII GREȘITE
Reprezentanții AEGEE sunt plătiți.
Răspuns posibil
Membrii care sunt responsabili cu conducerea asociației lucrează
pe bază de voluntariat. Membrii comitetului internațional de
conducere - Comite Directeur (CD) sau membrii Comisiilor sau
Comitetelor nu beneficiază de salarii. Au dreptul la ramburs când
călătoresc pentru lucru în interesul AEGEE. Membrii CD au dreptul
la o compensație lunară care acoperă doar masa și băuturile nonalcoolice. Astfel, niciun membru AEGEE nu primește un salariu fix
pentru munca sa în asociație.
---------------------------------------------Dacă întâlnești alte impresii greșite despre AEGEE care nu apar aici,
te rugăm să ne spui!
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LES ANCIENS
Les Anciens d’AEGEE este o entitate independentă ce funcționează
ca asociația de Alumni ai AEGEE. Pe lângă platformele noastre
de networking, Les Anciens organizează pentru membrii săi 4-5
evenimente pe an unde spiritul AEGEE este păstrat încă viu.
Les Anciens oferă de asemenea către AEGEE sprijin financiar
voluntar pentru proiecte specifice printr-un fond de continuitate.
Orice membru sau fost membru AEGEE care și-a încheiat
implicarea activă poate deveni membru Les Anciens.
Pentru a deveni membru sau a afla mai multe informații despre
Les Anciens te rugăm să vizitezi site-ul nostru: www.anciens.org
și să accesezi “Join les Anciens”, unde se poate găsi formularul de
aplicare pentru Les Anciens.
Viața ta de după AEGEE va începe de acolo!
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RESURSE UTILE
Statuturile și Planul Strategic
Aceste documente conțin informații fundamentale despre cum
funcționează AEGEE-Europe și obiectivele pe care le urmărește.
Le poți descărca de la secțiunea Documents de pe Intranet.
Canalele de informații ale AEGEE-Europe
Site-uri Web
Oficial: www.aegee.org
Portalul pentru membri: www.aegee.org/portal
Social Media
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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Declarația de Principii
Noi, membrii AEGEE,
tineri europeni din toate regiunile continentului, recunoaștem
că suntem prezentul și viitorul societății noastre, și contribuția la
construirea Europei este responsabilitatea noastră.
Ne unim într-o viziune comună a unei Europe democratice, diverse și
lipsită de granițe.
Ne reunim în AEGEE pentru a forma o rețea de voluntariat deschisă,
unde ne transformăm ideile în acțiuni, ne dezvoltăm pentru a
participa activ în societate, și contribuim la dezbaterea europeană, din
perspectiva studenților independenți.
Declarăm aceste principii ca fundamentale pentru noi:
Diversitatea Europei trebuie prețuită și o reflectăm în organizația
noastră. Bogăția continentului nostru o constituie posibilitatea
oamenilor din culturi și medii diferite de a se reuni în cadrul valorilor
comune.
Cooperarea între oameni și comunități începe prin dialog și înțelegere
reciprocă. Aducem împreună studenți din întreaga Europă și creăm
prietenii care șterg stereotipurile și prejudecățile.
O Europă puternică este construită pe fundațiile repectului, toleranței și
solidarității. Urmând aceste valori, luptăm pentru o societate inclusivă,
unde cetățenii se bucură de oportunități și drepturi egale. Progresul în
Europa trebuie să aibă la bază cunoștințe și acces nelimitat la educație.
Prin diverse oportunități de învățare și sprijinirea dimensiunii europene
în educație, credem că putem oferi tinerilor cele mai bune șanse pentru
viitor.
Prin promovarea și urmărirea acestor principii, construim o Europă mai
bună.
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