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O Europejskim Parlamencie Młodzieży

 » Inicjatywa narodziła się 28 lat temu w Fontainbleau we Francji 

 » Obecnie EYP działa w 40 krajach w Europie i poza nią 

 » W zeszłym roku pod szyldem EYP zorganizowano łącznie 600 wydarzeń 

 » Wzięło w nich udział ponad 35 000 uczestników-wolontariuszy 

 » Europejski Parlament Młodzieży organizuje symulacje obrad Parlamentu Europejskiego 
dla uczniów i studentów, by mieli oni możliwość wymiany poglądów w międzynaro-
dowym gronie rówieśników oraz poszerzania swoich horyzontów.

Głównym celem EYP jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz nauka 
demokracji w praktyce.

EYP Poland

 » Stowarzyszenie zaczęło działalność w 2006 roku 

 » Angażujemy ponad 1000 osób rocznie 

 » Jesteśmy aktywni i organizujemy regularnie wydarzenia w 13 polskich miastach. 

 » W EYP Poland skupiamy się na zaangażowaniu jak największej liczby młodych ludzi do 
uczestnictwa w naszych inicjatywach.

Organizujemy krótkie wydarzenia w szkołach oraz treningi dla przyszłych organizatorów. Na 
własnym przykładzie pokazujemy jak wielką wartość ma aktywność wolontariacka.
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Na czym polega wydarzenie?

Sesja odbywa się całkowicie w języku angielskim. 
Uczestnicy debat - delegaci, czyli uczniowie - podzieleni będą na tematyczne komisje.

Każda z nich prowadzona jest przez moderatora, czyli doświadczonego członka EYP z Polski 
lub zagranicy. Zadaniem każdego komitetu jeststworzenie rezolucji, czyli zbioru rozwiązań dla 
zadanego problemu. Ostatniego dnia sesji odbywa się Walne Zgromadzenie, podczas
którego delegaci w komitetach bronią swojej rezolucji w otwartej debacie. Oprócz części 
akademickiej, uczniowie będą miec zorganizowane wydarzenia służące integracji oraz 
poznaniu miasta.Nauczyciele również mają specjalnie dla nich przygotowany program zajęć i 
warsztatów.

Dlaczego warto wziąć udział?

Wydarzenia organizowane przez EYP – zarówno w Polsce, jak i zagranicą – służą rozwojowi 
młodych ludzi. W czasie sesji EYP uczeń nie tylko podwyższa swoje kompetencje językowe 
oraz zwiększa wiedzę na tematy polityczne i społeczne wspólnoty Europejskiej, ale ma okazję 
spojrzeć na znane sprawy z nowej perspektywy. Uczestnicy wydarzeń EYP uczą się wymyślać 
kreatywne rozwiązania oraz dochodzić do porozumienia za pomocą merytorycznej dyskusji. 
Młodzi ludzie uczą się, że warto być aktywnym obywatelem oraz działać na rzecz innych, dla 
wspólnej przyszłości.

Udział w Sesji Selekcyjnej jest także niepowtarzalną szansą dla uczestników, aby otrzymać 
możliwość wyjazdu na wydarzenia EYP większego formatu- sesje i fora zagraniczne. W Krakowie, 
podczas 13. Sesji Selekcyjnej będziemy wybierać dwie 8-osobowe delegacje, które
będą reprezentować nasz kraj na 83. Sesji Międzynarodowej w Laax w Szwajcarii jesienią 2016 
roku oraz na 84. Sesję Międzynarodową w Trondheim w Norwegii, która odbędzie się wiosną 
2017 roku, jak i również na Fora Międzynarodowe.
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Informacje praktyczne

1. Delegacje

Do uczestnictwa w Sesji Selekcyjnej zapraszamy czteroosobowe delegacje (zespoły) składające 
się z uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wraz z towarzyszącym nauczycielem - opiekunem. 
Uczniowie powinni wykazywać się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, a także 
zainteresowaniem szeroko pojętą tematyką związaną z Unią Europejską. W wydarzeniu 
mogą uczestniczyć jedynie uczniowie, którzy nie brali udziału w dotychczasowych Sesjach 
Selekcyjnych organizowanych przez EYP Poland.

2. Zgłoszenia oraz Opłaty za Uczestnictwo

By zgłosić delegację do udziału w wydarzeniu, należy przesłać wypełniony formularz 
zgłoszeniowy (załączony w mailu) do 12 czerwca 2016r. do godz. 23.59 na adres nsc@
eyppoland.com. Na podstawie zgłoszeń Zarząd EYP Poland dokonuje wyboru delegacji, które 
wezmą udział w tegorocznej Sesji Selekcyjnej. Wyniki konkursu zgłoszeń zostaną wysłane 
drogą mailową do wszystkich jego uczestników w przeciągu tygodnia od terminu nadsyłania 
zgłoszeń.  

Opłata za udział w wydarzeniu to 250 zł od osoby (dotyczy to zarówno ucznia, jak i nauczyciela). 
Pokrywa ona całkowicie koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu uczestników w 
czasie sesji. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi od EYP Poland uczestnicy są zobowiązani 
uiścić zaliczkę w wysokości 150 PLN za osobę w wyznaczonym przez organizatorów terminie 
(dotyczy zarówno uczniów, jak i nauczycieli-opiekunów). Wpłaty winny być zebrane od 
wszystkich uczniów wchodzących w skład delegacji oraz nauczyciela i nadesłane jednym 
wspólnym przelewem na podany poniżej adres konta. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa 
zaliczka nie jest zwracana, chyba że możliwy będzie udział innego delegata z tej samejszkoły. 
Brak zaliczki uiszczonej w wyznaczonym terminie oznaczarezygnację z uczestnictwa w sesji, a 
miejsce szkoły zajmuje inna.

Pozostałą część opłat (100 zł) należy uiścić do kolejnego terminu, podanego drogą mailową 
przez organizatorów (również wspólnym przelewem od całej delegacji).

Opłatę należy przelać na konto:

Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
BANK MILLENNIUM S.A.
Nr konta: 09 1160 2202 0000 0000 7613 3129
Tytuł przelewu: NSC 2015 zaliczka – nazwa szkoły, miasto, 
imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.
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Ogólny harmonogram wydarzenia

Dzień I – 2 września (piątek)

 » Do godz. 11:00 – przyjazd i rejestracja uczestników 

 » Zajęcia integracyjne 

 » Program wieczorny

Dzień II – 3 września (sobota)

 » Ceremonia otwarcia 

 » Praca w komisjach 

 » Program wieczorny

Dzień III – 4 września (niedziela)

 » Praca w komisjach 

 » Przygotowanie do obrad generalnych

Dzień IV – 5 września (poniedziałek)

 » Walne zgromadzenie 

 » Ceremonia zamknięcia 

 » Wyjazd uczestników (od godz. 19.00)


