
Drahí priaznivci Modelu Európskej 
únie v Štrasburgu 2019,

Model Európskej únie v Štrasburgu 
(MEUS) umožňuje každý rok vyše 150 mladým ľuďom 
simulovať európsky legislatívny proces v samot-
nom Európskom parlamente v Štrasburgu. Náš tím 
tvorený vyše 60 dobrovoľníkmi, nielen z mnohých 
európskych, ale  aj z mimoeurópskych krajín, silno 
verí v dôležitosť demokratickej účasti v rozhodo-
vacom procese Európskej únie. S každým novým 
ročníkom MEUS sa snažíme zaplniť medzery vznik-
nuté dezinformáciami a podporiť tak angažovanosť 
mladých ľudí na úrovni európskej politiky. Európska 
únia je v neistej situácii; občania, hlavne tí mladí, sa 
cítia byť prehliadaní a zdráhajú sa politickej účasti. 
Veríme, že simulácie akými sú modely Európskej únie 
pomôžu preko-
nať toto sklama-
nie prostredníct-
vom vzdelávania 
mladých ľudí 
o dôležitosti a 
vplyve ich hlasu 
na realitu, v kto-
rej žijú.

MEUS je jedi-
nečnou príleži-
tosťou pre 
mladých ľudí zažiť 
Európu takými spôsobmi, akými doposiaľ nemali 
možnosť – a preto počítame s Vašou pomocou!

 Francesca Maria Risso
 Generálna riaditeľ ka MEUS 2019

O MEUS
MEUS dáva mladým ľuďom vzácnu príležitosť 
vyskúšať si úlohu poslanca Európskeho parlamentu, 
ministra, tlmočníka, novinára či lobistu a pokúsiť sa 
dosiahnuť politický a právny kompromis. Už viac ako 
12 rokov organizujeme úspešne simulácie, kde majú 
tak účastníci, ako aj organizátori jedinečnú možnosť 
nahliadnuť do fungovania európskych inštitúcií pri-
amo v budove Európskeho parlamentu. MEUS je 
organizovaný pod záštitou Bringing Europeans To-
gether Assosiation (BETA) France a je významný pre 
svoju vzdelávaciu hodnotu, ako aj jeho profesionali-
tu s dôrazom na vývoj spoločnej európskej identity. 

VOĽBY
EURÓPSKE 

MEUS 2019 je obzvlášť významný pretože sa us-
kutoční iba niekoľ ko týždňov pred skutočnými 
európskymi voľ bami v máji 2019. V roku 2014 sa 
volieb zúčastnilo menej ako 40% mladých európs-
kych občanov, čo naznačuje, že je potrebné priniesť 
európsky projekt bližšie k mladým ľuďom. MEUS sa 
nesnaží iba osobne spojiť Európanov, ale kladie si za 
cieľ zviditeľniť politiku EÚ a zjednodušiť jej pochope-
nie, aby bolo vidieť, aký dôležitý je hlas každého 
občana!

www.meu-strasbourg.org
@meustrasbourg
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https://twitter.com/meustrasbourg
https://www.facebook.com/meustrasbourg/
https://www.instagram.com/meustrasbourg/
https://www.linkedin.com/company/meustrasbourg/
http://www.meu-strasbourg.org 


Najrealistickejšia simulácia politiky EÚ vďaka 
možnosti vyskúšať si až päť rôznych rolí

Propagácia profesionálneho rozvoja orga-
nizátorov, ako aj účastníkov

Multikultúrne prostredie s účastníkmi z viac 
ako 40 krajín sveta

Podpora viac ako 100 partnerskými organizá-
ciami a viac ako 40 poslancami Európskeho 
parlamentu

Národný víťaz Európskej ceny Karola Veľ kého 
pre mládež 2010 a 2016

ČO ROBÍ MEUS
TAK JEDINEČNÝM?

ČO HOVORIA
NAŠI ÚČASTNÍCI 

98,7%
súhlasí, že MEUS zlepšil ich dotera-
jšie vedomosti o rozhodovacom  
 procese EÚ93,7%
tvrdí, že to, čo sa naučili počas 
MEUS im pomôže v ich kariére

by odporučilo MEUS

Hlbšie porozumenie politickej klímy v EÚ a 
schopnosť aplikovať túto znalosť v praxi ako 
občania

Možnosť zažiť riadny legislatívny postup v 
jeho pôvodnom a jedinečnom dejisku v Štras-
burgu vo Francúzsku

Rozvoj svojich schopností v debatovaní, vy-
jednávaní, ako aj rozšírenie svojich znalostí v 
celkovom práve a politike Európskej únie

Zábavnú príležitosť ponoriť sa do premen-
livých úloh, ktoré by sa mohli stať súčasťou 
budúcej kariéry

Priateľstvá a kontakty s rovnako zmýšľajúcimi 
ľuďmi z celej Európy, ale aj ďalších krajín

ČO ZÍSKAJÚ ÚČASTNÍCI 
VĎAKA MEUS?

100%

Štrasburg, nachádzajúci sa v regióne Alsaska vo 
Francúzsku, má jedinečnú históriu hrozných kon-
fliktov zapríčinených silným nacionalizmom a ro-
zvratným egoizmom. Po  neuveriteľnom zničení 
Európy počas druhej svetovej vojny sa toto mesto 
stalo novým symbolom zmierenia ľudí a je jedným z 
pár miest, ktoré síce nie sú hlavným mestom, ale aj 
napriek tomu poskytujú sídlo medzinárodným inšti-
túciám akou je aj Európsky parlament. Dnes viac ako 
kedykoľvek Štrasburg symbolizuje budúcnosť Euró-
py – a to je dôvod prečo tu nie je žiadne iné miesto, 
kde by ho bolo lepšie postaviť!

ŠTRASBURG
SRDCE

EURÓPY

Jedným z hlavných prínosov EÚ je súbor prísnych 
pravidiel o ochrane spotrebiteľa, ktorý poskytuje 
predvídavosť a dôveru, podporuje ekonomický rast 
a obchod, ako aj zabezpečuje pracovné pozície. 
Toto zdravé spotrebiteľské prostredie bolo dosi-
ahnuté pomocou významných legislatívnych aktov 
Európskej únie. Avšak trh sa mení rýchlo a je potreb-
né čeliť novým výzvam. Európska únia tvrdo pracu-
je na zlepšení legislatívneho rámca spotrebiteľskej 
politiky: diskutovanie tohto procesu modernizácie 
umožní účastníkom MEUS 2019 zažiť spôsob, akým 
sa EÚ snaží vytvoriť férový a úplný vnútorný trh.

TÉMY PRE 
MEUS 2019

PRÁVO OCHRANY SPOTREBITEĽA

V posledných rokoch EÚ stanovila veľmi ambiciózne 
a obsiahle opatrenia v oblasti klimatických zmien. 
Činy sú vskutku veľmi potrebné vzhľadom na ob-
rovské dôsledky zmien klímy. Nová legislatíva pod-
poruje prechod na bezuhlíkovú ekonomiku a vytvá-
ra priaznivejšie podmienky pre investície v čistých 
energiách a udržateľných postupoch. Počas MEUS 
2019 budú účastníci diskutovať o legislatíve týka-
júcej sa klimatických zmien a zo Štrasburgu odídu 
povzbudení k prijatiu pozitívnych krokov v tejto ob-
lasti v ich každodenných ale aj profesionálnych ži-
votoch.

KLIMATICKÁ ZMENA



Každý rok sa snažíme udržať náklady pre účastníkov 
čo najnižšie a preto sa spoliehame na finančnú po-
dporu ľudí a právnických osôb, ktoré si vážia a chcú 
pomôcť rozvoju mladých lídrov a demokratickej 
účasti. Podnecujeme príspevky, aby sme zabezpeči-
li rovnaký prístup účastníkov z rôznych sociálnych 
pomerov k jedinečným skúsenostiam poskytnutých  
prostredníctvom MEUS 2019. Tento rok sme pripra-
vili aj špeciálnu kampaň zameranú na zviditeľnenie 
európskych volieb, ktoré sa uskutočnia v máji 2019. 
Táto kampaň bude podporená našou partnerskou 
sieťou v celej Európskej únii.

STAŇTE SA
PODPOROVATEĽOM

H AKO MȎŽU NAŠI 
PODPOROVATELIA   

POMȎCŤ
Národné delegácie a jednotliví členovia 
Európskeho parlamentu môžu prispieť 
do rozpočtu projektu alebo financovať jed-
lo, ktoré bude inzerované ako “sponzoro-
vané” v Brožúrke o konferencii ako aj na 
našich sociálnych sieťach. Takisto môžete 
prispieť do nášho Sociálneho Fondu, a tak 
zaplatiť účastnícky poplatok vynikajúcim 
uchádzačom, ktorí si ho nie sú schopní sami 
zaplatiť.

Národné a regionálne parlamenty, ako 
aj organizácie aktívne na národnej úrovni 
môžu tiež prispieť do všeobecného roz-
počtu projektu alebo finančne podporiť 
uchádzačov prichádzajúcich z danej krajiny

Univerzity môžu buď prispieť do 
všeobecného rozpočtu projektu alebo pos-
kytnúť štipendium svojim študentom vyb-
raným k účasti na MEUS 2019

Zainteresované strany zo súkromného 
sektora - firmy, obchodné združenia, fe-
derácie, a advokačné skupiny, hlavne tie 
aktívne v tematických oblastiach právnej 
ochrany spotrebiteľa a klimatických zmien, 
môžu prispieť do nášho všeobecného roz-
počtu alebo pokryť náklady spojené s poz-
vaním expertov do Štrasburgu na semináre 
pre našich účastníkov

ČO MȎŽU NAŠI
PODPOROVATELIA

OČAKÁVAŤ
Predstavenie v našej Brožúre o konferencii, na 
sociálnych sieťach a na našej webovej stránke

Pridanie vašich materiálov do uvítacích balíč-
kov pre účastníkov

Jedinečné aktuálne správy o priebehu a vývoji 
počas celého trvania projektu ako aj počas sa-
motnej konferencie v Štrasburgu

Certifikát vďačnosti od Generálnej riaditeľ ky

Členstvo v skupine MEUS siete na LinkedIn 
umožňujúce osloviť našich účastníkov, dobro-
voľníkov a absolventov

Mediálnu spoluprácu vždy, keď to bude 
možné

Každá sponzorská zmluva je pripravovaná s ma-
ximálnou starostlivosťou nášho tímu a môže obsaho-
vať individuálne služby. Pre prerokovanie budúcej 
spolupráce sa prosím obráťte na Zuzanu Tvrdoňovú, 
partnerskú manažérku pre Slovensko a Českú repu-
bliku:
z.tvrdonova@meu-strasbourg.org
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