
Simulation for Action Stimulation  

Projekt je pro partnerské organizace pokračováním projektu “'Think-Meet-Debate-Include-Europe”. 

Navíc zahrnuje širší síť zúčastněných organizací, které se zabývají neformálním vzděláváním.  

Rozhodnutí pokračovat v původním projektu je výsledkem jeho mimořádně dobrého vyhodnocení. 

Zúčastněné organizace proto vyjádřily přání zorganizovat delší akci založenou na širší metodologii 

debatování o evropských otázkách se zvláštním zaměřením na mládež. Hlavní cíle navrhované akce 

jsou: 

i) posílit síť partnerských organizací ustavenou již předchozím projektem (všechny 

organizace zúčastněné na předchozím projektu souhlasily s účastí na novém projektu a 

podporují další spolupráci v budoucnu.  Ve znamení podpory myšlenky transevropského 

propojení našich organizací jsme podepsali rovněž neformální Dohodu o spolupráci); 

ii) rozšířit účinky výměny zkušeností na širší síť partnerských organizací (význam navrhované 

akce posiluje zapojení čtyř nových partnerů, což obohacuje kulturní rozmanitost 

debatovaných problémů a zapojuje více mladých lidí. Jeden den akce bude vyhrazen 

výlučně vytváření sítí institucí v lokálním a mezinárodním prostředí), 

iii) zlepšit metodologický rámec předchozího projektu (metodologie bude vylepšena 

zařazením simulace Evropského parlamentu jako aktivní metody vzdělávání.  Účastníci 

tak získají možnost vyzkoušet si své dovednosti rétoriky a argumentace simulací 

skutečného prostředí EP) a 

iv) pokračovat v debatě o současných evropských dilematech v duchu demokracie a 

aktivního zapojení účastníků (debatovaná témata budou zahrnovat otázky spojené se 

strategií Evropa 2020 a s Lisabonskou smlouvou se zvláštním zaměřením na problémy 

mládeže, jako nezaměstnanost, mobilita, účast na politickém dění, role internetu nebo 

ochrana životního prostředí).  

 

V projektu jsou zapojeny tyto partnerské organizace:  

Za in proti, Zavod za kulturo dialoga, Ljubljana (Slovinsko) 
Asociace debatních klubů, o.s., Praha (Česká republika) 
Estonian Debating Society, Tallinn (Estonsko) 
Hrvatsko debatno društvo, Zagreb (Chorvatsko) 
Debating Society Germany, Stuttgart (Německo) 
Slovak Debate Association, Bratislava (Slovensko) 
Asociatia Romana pentru Gandire si Orato, Ploiesti (Rumunsko) 
Foundation 'Dialogues', Vidin (Bulharsko) 
 

 

 
Tento projekt byl realizován za finanční podpory programu Evropské unie Evropa pro občany.  
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory 
Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem. 

 
 

 

http://www.zainproti.com/web/
http://debatovani.cz/web/
http://debate.ee/en
http://www.hdd.hr/
http://www.schoolsdebate.de/
http://www.sda.sk/
http://www.argodebate.ro/


Simulation for Action Stimulation  

Is a project that acts as a follow up for the networking of partner organizations from the event 

'Think-Meet-Debate-Include-Europe' plus includes a wider network of participating organizations 

dealing with informal education. The decision for the follow up followed the extremely good 

evaluation of the first event and the expressed wish of the participating organizations to organize a 

longer event with a more diverse methodology for debating European issues with a special interest 

to youth. The main aims of the proposed event are:  

i) to strengthen the network of partner organizations already established through the first 

event (all of the participating organizations from the first event agreed to participate and 

support the idea of future cooperation. As a sign of their commitment to the idea of 

trans-European networking of similar organizations we also signed a non-formal Charter 

of Cooperation);  

ii) multiply the effects of exchange of best practices to a wider network of partners (the 

proposed event is upgraded by the inclusion of 4 new partner which enriches the cultural 

diversity on the debated issues and empowers more young people. One day will be 

devoted exclusively to institutional networking in a local and international environment);  

iii) to upgrade methodological framework of the first event (the methodology of the first 

event will be upgraded through the inclusion of simulation of European Parliament as a 

an active method of learning. The participants will in this way have the chance to test 

their skills of public speaking and advocacy through simulating a real life environment of 

the EP) and  

iv) continue the debate about the current dilemmas of Europe through a participatory and 

democratic approach (the general themes will cover the issues connected to the Europe 

2020 strategy and the Lisbon treaty with a specific focus on youth issues like 

unemployment, mobility, political participation, role of internet and ecology). 

 

Partner organizations in the project include:  

Za in proti, Zavod za kulturo dialoga, Ljubljana (Slovenia) 
Asociace debatních klubů, o.s., Praha (Czech Republic) 
Estonian Debating Society, Tallinn (Estonia) 
Hrvatsko debatno društvo, Zagreb (Croatia) 
Debating Society Germany, Stuttgart (Germany) 
Slovak Debate Association, Bratislava (Slovakia) 
Asociatia Romana pentru Gandire si Orato, Ploiesti (Romania) 
Foundation 'Dialogues', Vidin (Bulgaria) 
 
The project was made possible through the support of the Europe for Citizens Programme of the 
European Union.  

http://www.zainproti.com/web/index.php/description-of-the-project.html
http://www.zainproti.com/web/
http://debatovani.cz/web/
http://debate.ee/en
http://www.hdd.hr/
http://www.schoolsdebate.de/
http://www.sda.sk/
http://www.argodebate.ro/
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

