SZANOWNI PAŃSTWO,
Oferujemy Państwu możliwość przeprowadzenia w Państwa szkole akcji informacyjnej MPE. W razie chęci
podjęcia z nami współpracy prosimy o kontakt telefoniczny (52 567 00 69) lub e-mail (mpe@byd.pl).
MŁODZIEŻOWY PARLAMENT EUROPEJSKI (MPE) to przedsięwzięcie skierowane do aktywnej młodzieży
szkolnej, zainteresowanej problematyką integracji europejskiej.
SPOTKANIA I DZIAŁALNOŚĆ MŁODZIEŻOWEGO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Spotkania MPE – to wachlarz zróżnicowanych form i metod działań grupy młodych ludzi. Wielokrotnie
przybierają one postać dyskusji o sytuacji społeczno-ekonomicznej w UE, ochronie klimatu, zasadach
zrównoważonego rozwoju, wizerunku UE w świecie, roli Parlamentu Europejskiego, idei demokracji w UE,
członkostwie Polski w UE widzianej z perspektywy młodych osób pełno- jak i niepełnosprawnych czy zmian
wprowadzonych Traktatem Lizbońskim. Niejednokrotnie członkowie MPE biorą wirtualny udział w obradach
Parlamentu Europejskiego, a także tworzą własną symulację takich obrad. Okazjonalnie spotkania MPE
wzbogacane są wizytami osób związanych z Unią Europejską (np. eurodeputowanymi z naszego regionu,
pracownikami europejskich instytucji, beneficjentami europejskich programów itp.). Członkowie MPE
wykazują się również aktywnością we współorganizowaniu wraz z Europe Direct - Bydgoszcz imprez
europejskich oraz angażują się w realizację własnych przedsięwzięć (np. konkursów, wystaw, akcji
informacyjnych itp.). Co ciekawsze, odbiorcami działań MPE są nie tylko rówieśnicy samych członków MPE,
lecz także starsi i młodsi mieszkańcy miasta i regionu, wśród których MPE znajduje już wielu swych
zwolenników.
HISTORIA MŁODZIEŻOWEGO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Młodzieżowy Parlament Europejski (MPE) powstał we wrześniu 2002 r., jako nieformalna grupa zrzeszająca
ludzi aktywnych społecznie i zainteresowanych problematyką integracji europejskiej. Patronem tej inicjatywy
został Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Pierwotnym celem MPE było zachęcenie społeczeństwa do wzięcia
udziału w referendum akcesyjnym. 17 października 2005 r., przy wsparciu Wyższej Szkoły Gospodarki i
Europe Direct w Bydgoszczy, ruszyła trzecia kadencja Parlamentu, której przyświeca motto: "Być
Europejczykiem. To nie puste słowa, ale konkretne prawa".
CELE MŁODZIEŻOWEGO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Wśród najważniejszych celów Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego należy wymienić:
•
integrację młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego
•
reprezentowanie i ochronę praw ucznia
•
popularyzowanie wiedzy i umiejętności o UE i jej programach skierowanych do młodzieży oraz
działania w państwie demokratycznym

•
•
•
•
•

propagowanie, przede wszystkim wśród młodzieży, wartości demokratycznych oraz idei zjednoczonej
Europy
pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami
prowadzenie działań na rzecz zwiększenia partycypacji młodzieży w wydarzeniach kulturalnych i
społecznych
kształtowanie wśród młodzieży postaw otwartości
promowanie wielokulturowości i tolerancji

OSIĄGNIĘCIA MŁODZIEŻOWEGO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Do najważniejszych osiągnięć Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego należy zaliczyć:
•
powołanie do życia Komisji Praw Ucznia MPE, zmierzającej do wyznaczenia w szkołach województwa
kujawsko-pomorskiego Rzeczników Praw Ucznia
•
pomoc przy realizacji "Planu D" Komisji Europejskiej, w postaci Europejskich Debat Publicznych w
Radziejowie i Brodnicy
•
współprowadzenie Młodzieżowego Forum Przedsiębiorczości w Kcyni
•
przeprowadzenie wraz z Europe Direct w Bydgoszczy inicjatywy Komisji Europejskiej "Spring Day in
Europe 2006", składającej się z Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej, Seminarium "Edukacja i szanse
rozwoju w Unii Europejskiej" oraz akcji plenerowej "Piknik przy polskiej grochówce"
•
współorganizowanie Dnia Flagi i Dnia Europy
•
przeprowadzenie przez członków MPE licznych wykładów i lekcji europejskich, których odbiorcami
byli uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych regionu
•
uczestnictwo w nagraniu programów TVP3 "W regionie po europejsku" oraz „Debat europejskich”,
które dotyczyły przyszłości Unii Europejskiej, Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy,
wykorzystania funduszy europejskich przez region Pomorza i Kujaw, roli młodych ludzi w
kształtowaniu świadomości europejskiej oraz przyszłości Polski w strukturach europejskich.

