EDS COUNCIL MEETING

Miejsce: Warszawa, Polska Data: 21- 26 kwietnia 2015

Youth against Corruption!
CZYM JEST EDS?
Organizacja EDS, European Democrat Students została założona w 1961 przez Ring
Christlich- Demokratischer Studenten (Niemcy), Høyres Studenter (Norwegia), Fria
Moderata Studenterforbund (Szwecja) i Aktionsgemeinschaft (Austria). EDS jest
oficjalną studencką organizacją Europejskiej Partii Ludowej (Europeans People ́s
Party), reprezentującą w sumie 1.600.000 studentów z 36 studenckich organizacji z
32 różnych krajów. Spośród innych organizacji międzynarodowych EDS wyróżnia
szczególne zaangażowanie w merytoryczną współpracę z wiodącymi thinktankami w
Europie oraz wysoka aktywność przedstawicieli w debacie dotyczącej młodych ludzi.

TEMAT
Celem EDS Council Meeting jest omówienie problemu korupcji. Jako, że EDS jest
organizacją studencką, gromadzącą i reprezentującą studentów z całej Europy,
jesteśmy świadomi powagi szkód, których przyczyną jest korupcja oraz jaki jest jej
wpływ na codzienne życie. Głównym celem proponowanego projektu jest
podniesienie świadomości uczestników odnośnie problemu korupcji i jej wpływu na
teraźniejszość i przyszłości. Problem korupcji przejawia się
w różnych dziedzinach życia, a w związku z tym niezbędne jest dostarczenie narzędzi
i środków umożliwiających jej efektywne wykrycie i opracowanie rozwiązań
zmniejszających poziom korupcji w swoich społecznościach.
Podczas czterech dni wydarzenia naszym celem jest podniesienie świadomości
młodych ludzi na temat problemu korupcji oraz podjęcie próby znalezienia
skutecznych sposobów jej zwalczania. Dzięki połączeniu wykładów ekspertów,
naukowej i praktycznej pracy podczas warsztatów przedstawiciele EDS podejmą
prace przygotowujące rezolucje oraz inne strategiczne dokumenty.
Jesteśmy przekonani, że wiedza, umiejętności i kompetencje 90 młodych
uczestników z całej Europy okażą się wystarczające, aby rozwiązać problem korupcji
w ich lokalnym, krajowym, ale także europejskim wymiarze.

GŁÓWNE CELE PROJEKTU:
- opracowanie sposobów rozwiązania problemu korupcji w różnych dziedzinach
życia,
- dostarczenie narzędzi i środków niezbędnych do wykrycia i zwalczania korupcji w
swoich społecznościach,
- zwiększenie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji,
- promowanie zasad dobrego zarządzania
Aby osiągnąć wyznaczone cele zamierzamy jednoznacznie zidentyfikować omawiany
problem, utworzyć rozwiązania, które doprowadzą do produkcji efektywnych
zestawów narzędzi antykorupcyjnych, mających na celu zwalczanie korupcji w
różnych typach organizacji.
Połączenie różnych narzędzi: wymiany doświadczeń, wykładów i warsztatów
praktycznych.
Wydarzenie prowadzi do zwiększenia świadomości społeczności studenckiej w całej
Europie na temat korupcji i przyczynia się do zwiększenia przejrzystości, lepszego
zarządzania i bardziej efektywnego wykorzystania środków publicznych.

