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Projekt Evropa:
Jakou EU chceme?
moderovaná debata
občanů s hosty

Projekt Evropa je sérií debat
o Evropské unii, které se konají
v regionech České republiky.
Cílem je přivést do regionů
vysoké politické představitele
a zástupce zaměstnanců
i zaměstnavatelů, kteří budou
s místními občany a občankami
diskutovat o Evropské
unii – jejím smyslu, fungování,
přínosech, ale i budoucnosti
a o problémech, na které
je potřeba najít řešení.
Samotná debata není pouhou

přednáškou hostů, ale v diskuzi
se snažíme především dát
velký prostor samotným
občanům. Projekt Evropa tak je
nástrojem ke zprostředkování
dialogu mezi občany a jejich
zástupci. Zvolený formát
umožňuje naslouchat názorům
a představám občanů
a o nich následně mluvit.
Je to nejlepší možnost, jak
s publikem řešit témata, která
si s Evropskou unií ve svém
životě opravdu spojují.

Hosté

Hosty na diskusi zveme z řad
partnerů Projektu Evropa, tedy
SP ČR, IKDP, ČMKOS, České
pirátské strany, strany Zelení,
TOP 09 a MDA. Široká koalice
partnerů umožňuje i při
častějším konání debat tyto
akce obsazovat kvalifikovanými
osobnostmi. Zároveň nám
umožňuje udržovat kvalitní
obsazení debat i v realitě
turbulentního politického času.
Část hostů Projektu Evropa bývá
přímo spjata s regionem, ve

kterých se daná debata koná.
Mezi hosty Projektu Evropa
byli např. viceprezident
SP ČR Radek Špicar,
Lubomír Zaorálek, poslanec
a předseda zahraničního
výboru PS PČR, předseda
ČMKOS Josef Středula,
poslankyně Evropského
parlamentu za KDU-ČSL
Michaela Šojdrová, senátor
za TOP 09 Herbert Pavera
nebo poslanec za Českou
pirátskou stranu Jan Lipavský.

Jsme vidět

Projekt Evropa má jednotný
vizuální styl navržený
a realizovaný Terezou Melenovou
z grafického studia gd3.
Prezentuje se na vlastních
webových stránkách. Na
nich jsou vedle pozvánek na
akce i informace o fungování
a historii Evropské unie, stejně
jako vysvětlení a vyvrácení
základních euromýtů.
Samotné debaty jsou
propagovány v místě konání
formou plošného výlepu na
výlepových plochách, výlepem
plakátů ve vozech hromadné
dopravy, na zastávkách
hromadné dopravy a roznosem
plakátů do kulturních
center daného místa.
V internetovém prostoru je
akce šířena na sociálních
sítích pomocí cílené
placené inzerce události na
Facebooku, tamtéž sdílením
do regionálních zájmových
skupin a pomocí twitterového

Co zajímá
občany

účtu @projektevropa. Zavádíme
také živé vysílání z debat,
aby měly širší dosah.
Informace o debatě se šíří
také pomocí místních struktur
partnerů Projektu Evropa,
případně informačními
kanály specifickými pro
dané místo konání (např.
newsletter dané instituce
apod.). K jednotlivým debatám
je také rozesílána tisková
zpráva místním novinářům.

Formát debat přináší různorodé
diskuze. Jejich základem
je především objasňování
principů fungování Evropské
unie. Jejich neznalost dává
vzniknout mnohým mýtům.
Je tak důležité například
vysvětlovat, že když se mluví
o diktátu z Bruselu, znamená
to, že daná věc v 99 % případů
musela projít schvalovacím
procesem, ve kterém pro ni
hlasovali sami naši politici.
Evropská unie je stále pro
velkou část občanů příliš

vzdálená a nepředstavitelná.
Součástí debat je i objasňování
základního smyslu fungování
Evropské unie především jako
mírového projektu. Z diskusí ale
jasně vyplývá, že mír je spolu
se svobodou pohybu něco, co
už především mladé generaci
k obhajobě Evropské unie
nestačí. Evropská unie musí dát
mladým něco víc, než v čem
žijí celý život. Jinak budou
mít pocit, že se nic nemění
a nebudou spokojení. Současný
stav berou za samozřejmý.

Proběhlé
debaty

16. května 2018, 18.00: Úvodní
debata Projektu Evropa,
Právnická fakulta Univerzity
Karlovy, nám. Curieových 7

Hosté:
Magdalena Davis
(1. místopředsedkyně Zelených)
Jan Lipavský (poslanec
PS PČR, Česká pirátská strana)
Markéta Pekarová Adamová
(1. místopředsedkyně TOP 09)
Michal Říha (místopředseda
Akademického senátu
Právnické fakulty UK)
Radka Sokolová
(místopředsedkyně ČMKOS)
Radek Špicar
(viceprezident SP ČR)
Vladimír Špidla
(ředitel MDA)

19. června 2018, 18.00:
Projekt Evropa v Plzni:
Jakou Unii Češi chtějí?
Plzeňská radnice,
nám. Republiky 1, Plzeň

Hosté:
Josef Středula
(předseda ČMKOS)
Radek Špicar
(viceprezident SP ČR)
František Vosecký (Zelení)
Lubomír Zaorálek
(poslanec PS PČR, ČSSD)
Marek Ženíšek
(místopředseda TOP 09)

11. října 2018, 17.00:
Projekt Evropa v Olomouci:
Jakou EU chceme?
Vlastivědné muzeum
v Olomouci, nám. Republiky 5,
Olomouc

Hosté:
Jiří Dienstbier
(senátor PČR, ČSSD)
Aleš Jakubec (náměstek
primátora Olomouce, TOP 09)
Hynek J. Melichar
(Česká pirátská strana)
Tomáš Prouza
(prezident Svazu obchodu
a cestovního ruchu ČR)
Pavel Svoboda
(poslanec Evropského
parlamentu, KDU-ČSL)

24. října 2018, 17.30:
Projekt Evropa v Kladně:
Jakou EU chceme?
Středočeská vědecká
knihovna v Kladně, Gen.
Klapálka 1641, Kladno

Hosté:
Jiří Dienstbier (senátor
PČR, ČSSD)
Vít Samek (místopředseda
ČMKOS)
Vojtěch Vais (předseda TOP
09 – Kosmonosy, TOP 09)
David František Wagner
(tajemník poslaneckého klubu
Pirátů, Česká pirátská strana)

5. listopadu 2018, 17.00:
Projekt Evropa ve Zlíně:
Jakou EU chceme?
Kavárna Továrna,
Vavrečkova 7074, Zlín

Hosté:
Markéta Gregorová (vedoucí
Zahraničního odboru
Česká pirátská strana)
Petra Jelínková
(2. místopředsedkyně
strany Zelení)
Alena Gajdůšková
(poslankyně PS PČR, ČSSD)
Jan Rafaj
(1. viceprezident SP ČR)
Michaela Šojdrová (poslankyně
Evropské parlamentu, KDU-ČSL)

23. listopadu 2018, 16.00:
Projekt Evropa v Karviné:
Jakou EU chceme?
Společenský dům Darkov,
Lazeňská 48, Karviná

Hosté:
Michal Gill (člen předsednictva
mezinárodní Pirátské strany,
Česká pirátská strana)
Herbert Pavera
(senátor PČR, TOP 09)
Vladimír Špidla
(ředitel MDA)

km na cestách za eu

