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CHCEŠ ZLEPŠIT EVROPU? POJEĎ 
S NÁMI DO ŠTRASBURKU! 

 
Evropský parlament pořádá ve dnech 9–11. května 2014 ve 
Štrasburku setkání s evropskými politiky a experty na 
záležitosti Evropské unie. Cílem setkání je výměna názorů 
ohledně zaměstnanosti mládeže v EU a řešení zásadních otázek týkajících se budoucnosti současné 
mladé generace. Akce nazvaná EYE 2014 se zaměří na širokou škálu aktivit pod heslem "Nápady pro lepší 
Evropu" v těchto oblastech:  
 

 Nezaměstnanost mládeže 
 Digitální revoluce 
 Budoucnost Evropské unie 
 Udržitelnost a evropské hodnoty 

 
Třídenní akce nabídne politické debaty a workshopy, simulační hry, outdoorový festival organizovaný 
Evropským fórem mládeže a koncert v historické části města Štrasburk. 

 
Zaujaly tě aktivity EYE? Staň se součástí našeho projektu! 
Akce EYE se mohou zúčastnit pouze registrovaní účastníci prostřednictvím jednotlivých organizátorů. Naše 
kancelář (CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU) získala možnost stát se organizátorem 
české skupiny pod názvem „Youth is Future“ a dává příležitost 40 vybraným studentům z českých 
vysokých škol účastnit se této velkolepé akce.  
 

 Podmínky účasti 
 

 Jsi občanem EU, z kandidátské země nebo sousedních zemí ve věku od 18 do 30 let 
 Máš zájem zapojit se do aktivit skupiny „Youth is Future“, která se tematicky zaměří na oblast 

nezaměstnanosti mládeže 
 Chceš se aktivně podílet na iniciativách zaměřených na překážky při zakládání podniků v ČR a 

překážkách nezaměstnanosti mladých 
 Ovládáš anglický jazyk na dobré komunikativní úrovni 

 
Studenti, kteří budou vybráni, zaplatí nevratný účastnický poplatek ve výši 1 000 Kč. V případě, že se 
zaregistrovaný student nebude akce moci zúčastnit, je povinen za sebe najít náhradníka. V případě, že za 
sebe náhradu nenajde, účastnický poplatek propadá. Každý student musí mít během konání EYE 2014 
platný cestovní dokument – pas či občanský průkaz (v případě občanů mimo EU – vízum). Nezbytnou 
podmínkou účasti je aktivní zapojení do přípravy workshopů a dalších výstupů, které bude skupina ve 
Štrasburku během konání akce prezentovat. 

 
Účastníkům bude hrazeno: organizační zajištění programu, občerstvení (1x snídaně, 2x oběd), doprava 
autobusem z Prahy do Štraburku a zpět, ubytování (1 noc) ve Štrasburku. Cestovní pojištění, kapesné, 
diety, MHD a další stravné si účastníci hradí sami.  

 
Zájemci zašlou na email univerzity vyplněnou závaznou přihlášku, a to nejpozději do 6. února 2014. 
Vybraní zájemci budou vyzváni k úhradě účastnického poplatku. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu 
programu a případné zrušení akce z důvodů nedostatečného počtu zájemců. V takovém případě bude 
účastnický poplatek registrovaným zájemcům vrácen.  
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Aktivity skupiny Youth is Future 
 

Vybraní studenti skupiny „Youth is Future“ budou rozděleni do tří tematických skupin. Každá z nich bude 
mít v období únor-duben 2014 za úkol zpracovat jednu z následujících iniciativ:  
 
1 - Překážky při zakládání podniků v ČR  
Skupina účastníků na základě výzkumu vypracuje studii monitorující překážky, se kterými se mladí lidé 
setkávají v situaci, kdy chtějí založit vlastní podnik. Cílem je zhodnotit a analyzovat požadavky pro zahájení 
podnikání mladých lidí, tj. sledovat problém přechodu ze školy do zaměstnání, přístupu k financím, 
legislativní rámec, administrativní překážky a další. Samotný výzkum bude prováděn mezi studenty a 
absolventy, aby se podělili o své nápady s cílem navrhnout soubor doporučení pro zlepšení situace. 
Výsledky studie budou prezentovány během workshopu ve Štrasburku. 
 
2 - Překážky nezaměstnanosti 
Účastníci provedou průzkum mezi největšími zaměstnavateli v ČR a formou studie zmonitorují jejich 
požadavky na uchazeče o zaměstnání, zejména absolventy. Na základě výsledků průzkumu představí 
účastníci iniciativu na zlepšení vzdělávacích programů pro přípravu studentů na budoucí kariéru.  
 
3 - Manuál pro pohovory 
Účastníci připraví na základě průzkumu trhu praktickou příručku ve formě instruktážních videí, ve které se 
zaměří na nejčastější chyby, kterých se mladí lidé dopouštějí při pracovních pohovorech. Součástí 
instruktáže budou i doporučení související s tím, jak se při hovoru správně vystupovat a jak odpovídat a 
reagovat na nejčastější dotazy zaměstnavatelů.  
 
Výsledky iniciativ budou následně prezentovány interaktivním způsobem na workshopech ve Štrasburku. 
CEBRE bude odbornou a metodickou podporou všech tří skupin.  
 
 

 

Program cesty do Štrasburku (8-11/05/2014) 
 

 Čtvrtek 8. května 2014 
Odjezd ve večerních hodinách z Prahy  
 

 Pátek 9. května 2014 
Příjezd v ranních hodinách do Štrasburku a 
uložení zavazadel na hotel  
 
V dopoledních hodinách workshop na téma 
Překážky při zakládání podniku v ČR 
 
V odpoledních hodinách účast na debatách, 
workshopech a simulačních hrách  
 
Ve večerních hodinách možnost účastnit se Street 
festival a Open Air koncert 

 Sobota 10. května 2014 
V dopoledních hodinách workshop na téma 
Překážky nezaměstnanosti 
 
Odpoledne účast na debatách, workshopech a 
simulačních hrách v EP 
 
Ve večerních hodinách večírek v blízkosti 
Evropského parlamentu a následně odjezd do 
Prahy 

 

 Neděle 11. května 2014 
Příjezd do Prahy v ranních hodinách 

 
 


