European Students’ Forum/ Evropské forum studentů
Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe

Výroční zpráva AEGEE-Praha
za rok 2014
AEGEE je jedna z největších interdisciplinárních studentských organizací v Evropě. Jedná se o politicky
nezávislou neziskovou organizaci, která je otevřena studentům a mladým lidem všech oborů. AEGEE
bylo založeno v roce 1985 v Paříži a v dnešní době sdružuje asi 13 000 členů ve více než 200
univerzitních městech ve 40 zemích Evropy.

Vize
AEGEE usiluje o demokratickou a rozmanitou Evropu bez hranic, která je sociálně, ekonomicky a
politicky jednotná a zároveň podporuje zapojení mladých lidí do jejího budováni a rozvoje.

Mise
AEGEE umožňuje mladým lidem a studentům získat aktivní roli ve společnosti. Vytváří pro ně prostor
pro dialog a příležitost k vzdělávání a taky zastupuje jejich zájmy při tvorbě politik. AEGEE posiluje
vzájemné porozumění a přibližuje Evropu mladým lidem.

Prostředky
Interkulturní výměny
AEGEE vytváří prostor k setkávání a poznávaní kulturních rozdílu mezi členy z různých prostředí, čímž
upevňuje vzájemné porozumění. AEGEE podporuje mobilitu a povzbuzuje mladé lidi k překročení
hranic a získávání nových přátel, překonávaní stereotypů a posiluje toleranci, vzájemný respekt a
solidaritu.
Osobní rozvoj a neformální vzdělávání
AEGEE otvírá příležitosti ke vzdělávání a rozvoji svých členu formou neformálního vzdělávání. Účastí
na trénincích, workshopech a aktivní participací v organizaci můžou členové zlepšit své schopnosti
(jako vůdčí a komunikační dovednosti, vedení týmu), které jsou velmi užitečné pro budoucí růst.
Tematické projekty
Tematické projekty, ať už na lokální nebo mezinárodní úrovni vycházejí z iniciativy členů AEGEE.
Zabývají se stávajícími problémy evropské společnosti, budují povědomí mezi mladými lidmi a navrhují
řešení z pohledu studentů. Výsledek těchto projektů má dopad v i mimo AEGEE.
Prosazování názorů při tvorbě politik
AEGEE shromažďuje názory evropských studentů a prezentuje je zainteresovaným subjektům
prostřednictvím kampaní, lobby, konferencí a účastí v širším dialogu při tvorbě politik. Kromě toho,
AEGEE informuje studenty a mladé lidi o tom, jaký vliv mají evropské politiky na jejich život a jaké
příležitosti poskytují.
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Prostor pro diskuzi
AEGEE poskytuje mladým Evropanům prostor pro diskuzi a výměnu názorů z evropské perspektivy ve
snaze najít společné postoje. Tahle výměna myšlenek je součástí všech našich aktivit, ale odehrává se
hlavně v pracovních skupinách (Working Groups), na konferencích a valných shromážděních (EBM a
Agora).

AEGEE-Praha
AEGEE-Praha je jednou z poboček mezinárodní studentské organizace AEGEE. AEGEE sdružuje více
než 13 000 členů do unikátní sítě, která umožňuje nejen osobní rozvoj a vzdělávání, zapojení do
široké řady projektů a akcí, ale i poznávání různých kultur a networking.
AEGEE-Praha bylo založeno v roce 1991. Svým členům nabízí zapojení do široké škály mezinárodních
projektů a akcí organizovaných nejen přímo pobočkou zde v Praze, ale kdekoli po celé Evropě.
Členové se scházejí vždy ve středu na pravidelné schůzce či v rámci různých dalších
aktivit organizovaných AEGEE-Praha.
www.aegee-praha.cz
www.facebook.com/AEGEE.Praha
aegee@aegee-praha.cz
cestování ● projekty ● letní univerzita ● Agora ● European School ● interkulturní výměny ● osobní
rozvoj ● sebepoznání ● tradice ● nová přátelství ● Evropská noc ● diskuze
Akce AEGEE-Praha
 pravidelné členské schůzky – vždy ve středu od 19.30, pokaždé na jiné téma: cestovatelské
meetingy, vzdělávací a odborné workshopy, novinky ze světa AEGEE, networking
 letní univerzita
 lokální či regionální tréninkové kurzy, konference
 mezinárodní výměny
 teambuildingové akce a sportovní aktivity
 a mnoho dalšího
Propagační materiály
 nálepky AEGEE-Praha v pěti krásných barevných provedení
 vlajka AEGEE-Praha
 trička a mikiny AEGEE-Praha

Úvodní informace
Členové boardu 2013/2014
 Šárka – President
 Lucka – Secretary, Vice-President
 Miriama – HR Responsible
 Barbora – Event Responsible
 Veronika – Treasurer
 Radek – IT Responsible
Členové supervizory boardu 2013/2014
 Marie, Eva, Tomáš
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NetCom – 4 komisaři:
 Ana, Kristoph, Balasc, Brigitta

Novinky v AEGEE-Praha






změna právní formy AEGEE-Praha o.s.  AEGEE-Praha z.s.
úpravy stanov
nový formát schůzek:
o cestovatelské meetingy,
o vzdělávací a odborné workshopy,
o novinky ze světa AEGEE,
o networking
přihláška do Unie Studentů VŠE

Aktivity













Prezentace antény na akcích pro studenty:
o Rozhledna – VŠE (březen 2014)
o Majáles (duben 2014)
o Týden studentských příležitostí – VŠE (září 2014)
o Studentský jarmark – UK (říjen 2014)
Nový atraktivní formát INFO meetingů – celkem 3 tyto akce (poslední říjen 2014)
LTC – květen 2014
o „Your KEY to AEGEE“
o soft-skill workshopy, projektový management, prezentační a komunikační dovednosti,
práce v týmu, řízení kariéry
o European Night
Fundraising RTC + softskills – březen 2014
o ve spolupráci se Spolkem českých studentů farmacie z Hradce Králové
o trenérka z AEGEE-Academy
Československý víkend (listopad 2014)
o sdílení poznatků a networking se členy z československých antén
Výměny
o Mainz am Wiesbaden (březen 2014)
o Wien (duben 2014)
o Eindhoven (duben + listopad 2014)
o Poznan (červen 2014)
o Dresden (prosinec 2014)
Erasmus+ a youth in action
o Turecko (únor 2014) – 5 účastníků
o Chorvatsko (září 2014) – 5 účastníků
o Itálie (říjen) – 3 účastníci
o Rumunsko (říjen) – 5 účastníků
o Turecko (listopad) – 6 účastníků
PR aktivity
o nové logo podle požadavků AEGEE Europe
o nové webové stránky
o informační newsletter pro členy – CZ i ANJ
o Facebooková skupina pro členy a přátele
o komunikace na profilu AEGEE-Praha
o LinkedIN profil AEGEE-Praha
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Odborné workshopy
o European Day of Languages (leden 2014)
o Erasmus+ a dobrovolnictví (únor 2014)
o Europe on Track (březen 2014)
o Y Vote (duben 2014)
o HR meeting (červen 2014)
o Agora hlasování a prezentace výstupů (listopad 2014)
o European Day of Languages (prosinec 2014)
Networking
o Turnaj ve fotbálku (leden 2014)
o Valentýnská party (únor 2014)
o Matějská (březen 2014)
o Majáles (duben 2014)
o Narozeniny AEGEE-Praha (květen 2014)
o Focení (září 2014)
o Voda (září 2014)
o Bowling, šipky (září 2014)
o Vinobraní (říjen 2014)
o Karaoke (listopad 2014)
o Vánoční večírek (prosinec 2014)
Letní univerzita
o Check The Czechs vol.12° REVIVAL
o 23 účastníků z 13 zemí Evropy
o spolupráce s partnery: Plzeňský Prazdroj, Škoda Auto, VŠE, ČVUT
o workshopy: AEGEE, Intercultural Communication, Youth Unemployment
o aktivity:
 voda
 pivovar + Plzeň
 kurz první pomoci
 treasure hunting + city tour
 tématické party, European Night, Czech Night
 Škoda Auto muzeum, výrobní linka

Seznam movitého majetku:
 projektor
 laptop
 roll-up
Členové nově zvoleného boardu:
 Šárka Vostarková, President
 Tomáš Ledba, Secretary
 Karolina Jandová, Treasurer
 Kristýna Suchomelová, Board Member
 Veronika Kundríková, Board Member
 Aleksandra Lazic, Board Member
 Jakub Macoun, Board Member
Za AEGEE-Praha z.s.
Šárka Vostarková, Prezidentka AEGEE-Praha
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