−
czym jest AEGEE (krótka historia, zasięg, czym się zajmuje, charakter spotkań
krajowych, zagranicznych)
AEGEE – Europejskie Forum Studentów (Association des Etats Généraux des Etudiants de
l’Europe – skrót należy czytać [aeże]) to jedna z największych organizacji studenckich w Europie,
założona w 1985 roku w Paryżu. Skupia około 13 tys. członków – studentów wszystkich kierunków
i wydziałów – zrzeszonych w 200 oddziałach lokalnych całego kontynentu (od Helsinek po Ankarę,
od Moskwy po Barcelonę). AEGEE to skrót francuskiej nazwy Association des Etats Généraux des
Etudiants de l’Europe, nawiązujący zarazem do miejsca narodzin demokracji – okolic Morza
Egejskiego (po angielsku Aegean Sea) oraz nazwy pierwszego parlamentu po Rewolucji
Francuskiej – Les Etats Généraux. Jest to organizacja typu non-for-profit (nie dla zysku), nie
związaną z żadną opcją polityczną. AEGEE jest wspierana przez Komisję Europejską. Posiada
status doradcy Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie edukacji i
programów nauczania, współpracuje również z UNESCO i OBWE. Patronami honorowymi
organizacji są m.in. Vaclav Havel, Árpád Göncz oraz Rita Süssmund. AEGEE to: blisko 13 000
studentów ponad 200 miast prawie 40 krajów Europy. Nasze działania skupiają się wokół czterech
filarów AEGEE, którymi są: wyższa edukacja (formalna i nieformalna), pokój i stabilność,
wymiana kulturowa, aktywne obywatelstwo.
AEGEE to przede wszystkim LUDZIE. Różni ich wiele: wiek, uczelnia, doświadczenie,
poglądy – ale łączy jeszcze więcej. Pasja, ciekawość świata, chęć przeżycia studiów w
nietuzinkowy i niezapomniany sposób. AEGEE to idealiści, którzy chcą zrobić coś więcej niż tylko
uzyskać dyplom. Sprzyja temu również atmosfera wspólnego działania i pozytywna energia
towarzysząca wyjazdom, szkoleniom i imprezom. Dzięki działalności w naszej organizacji, jej
członkowie podróżują po całej Europie biorąc udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach i
innego typu aktywnościach. Każdy z takich wyjazdów to nowe znajomości, szansa poznania innych
kultur i języka oraz wielki worek cudownych wspomnień.
Historia AEGEE została zapoczątkowana w 1985 roku. To wtedy w Paryżu powstała
organizacja założona przez studentów z Leiden, Londynu, Madrytu, Monachium i Paryża jako
platforma dyskusyjna dla młodych ludzi na temat przyszłości Europy. Przy okazji dawała ona
możliwość prezentacji studenckiego stanowiska przedstawicielom Wspólnoty Europejskiej oraz
rządom krajów europejskich. W 1986 roku powstała specyficzna struktura AEGEE, bez szczebla
narodowego. AEGEE szybko zwiększało swój zasięg, powstawało coraz więcej anten, a od 1989
rozszerzyło swoją aktywność na centralną i wschodnią część kontynentu. To również spod skrzydeł
AEGEE wypłynęła idea programu Socrates – Erasmus, która z czasem stała się niezależna. Od 1996
roku siedziba główna organizacji mieści się w Brukseli.
AEGEE jako międzynarodowa organizacja nie ma szczebla narodowego ani narodowej
administracji. Celem takiej struktury jest podkreślenie idei „wspólnej Europy” i międzynarodowej
współpracy. AEGEE działa na dwóch poziomach: lokalnym i europejskim. Na poziomie lokalnym
istnieje mnóstwo oddziałów, tzw. ‘anten’, które mieszczą się w większych akademickich miastach
w całej Europie – np. AEGEE – Poznań. Na poziomie europejskim funkcjonują ogólnoeuropejskie
struktury (m.in. zarząd europejski), które wyznaczają kierunek działania dla oddziałów lokalnych.
W naszej organizacji oprócz licznych, różnorodnych eventów i wyjazdów zagranicznych
takich jak np. coroczny projekt obozów letnich Summer University- możliwość spędzenia wakacji
w ponad 200 miejscach w Europie, czy wymiany zagraniczne dofinansowane z programu Youth in
Action, członkowie organizacji mogą brać udział w spotkaniach tzn. Network Meeting lub w
Agorze. Network Meeting (NWM) to organizowane dwa razy do roku spotkanie członków anten
skupionych wokół jednego Network Commisionera. Na spotkaniach tych członkowie organizacji
mają możliwość wzięcia udziału w wielu interesujących warsztatach oraz panelach dyskusyjnych
dotyczących przyszłości i kierunków rozwoju organizacji na szczeblu lokalnym. Agora natomiast,
to największe spotkanie statutowe AEGEE, podczas którego wybierane są władze europejskie oraz

dokonywane są zmiany w statucie AEGEE-Europe.
− warunki członkostwa, z uwzględnieniem członków z Łodzi - czyli czy obowiązkowe
uczestnictwo w zebraniach
Warunkiem członkostwa w AEGEE jest przede wszystkim chęć działania osób przystępujących do
organizacji. Formalnie członkiem zwyczajnym AEGEE-Poznań może zostać każdy student lub
absolwent wyższej uczelni, bez względu na rodzaj uczelni oraz kierunek studiów, który w
momencie przystąpienia do AEGEE nie ukończył 35 roku życia, identyfikuje się z celami i
działalnością AEGEE-Poznań. Warto nadmienić, iż oddział AEGEE-Poznań nie prowadzi
rekrutacji, co stanowi wyróżnik naszej organizacji spośród innych.

− obowiązki członków (m.in. opłaty)
Członkowie organizacji mogą aktywnie udzielać się w naszej organizacji - brać udział w
pracach nad projektami, nie ponosząc żadnych opłat. Członek AEGEE nie ma narzuconych
obowiązków. Jest to działalność wolontariacka opierająca się na zasadzie dobrowolności. Jedynie
powierzone mu zadania, których się podejmuje uczestnicząc w spotkaniach grup roboczych lub
projektowych mogą być traktowane jako pewne obowiązki. W naszej organizacji każdy może w
dowolnym momencie zacząć się udzielać lub przestać się udzielać. Uczestnictwo w spotkaniach
głównych, czy w spotkaniach grup roboczych lub projektowych nie jest obowiązkowe. Składka
członkowska wynosi 40 zł i jest ona opłacana na rok. Dokonanie opłaty jest niezbędne w
przypadku zgłoszenia udziału w wydarzeniach naszej organizacji, takich jak wyjazdy zagraniczne
lub spotkania i wydarzenia mające miejsce w obrębie Networku organizacji, (realizowane przez
inne anteny AEGEE). Aby działać w organizacji nie trzeba od razu opłacać składki.
− korzyści wynikające z członkostwa, wyjazdów itp.
AEGEE daje przede wszystkim możliwość samorozwoju. Każda osoba, która pragnie
przyłączyć się do działalności w naszej organizacji, może odnaleźć w niej własny, preferowany,
obszar działania. Do naszej organizacji należą studenci z różnorodnych kierunków, zarówno
humanistycznych, ścisłych jak i artystycznych. Szeroka tematyka projektów, które organizujemy
pozwala spełniać się w najrozmaitszych dziedzinach. Rozwijamy przydatne umiejętności członków
naszej organizacji. Wykorzystujemy i pogłębiamy wiedzę zdobytą na studiach w praktycznym
działaniu. Członkowie organizacji mogą spełniać się z trzech podstawowych zakresach, na których
opiera się aktywność naszej organizacji: Fundraising, Human Resources, Public Relations. Do
AEGEE należą ludzie, których cechuje chęć działania. Poprzez swoją aktywność w organizacji
członkowie mają możliwość realizowania swoich pomysłów. Mają szansę organizowania wielkich
projektów. Mogą zdobywać doświadczenie, które niewątpliwie jest bardzo cenne w przyszłej
karierze zawodowej. Działalność w AEGEE jest również wspaniałą przygodą, poznawaniem
nowych ludzi, korzystaniem z ofert wymian wyjazdów międzynarodowych. To okazja, do
poznawania studentów z całej Europy, sprzyjająca również nauce języków obcych oraz mobilności
społeczności akademickiej. Działalność w AEGEE pozwala także na rozwinięcie wielu
kompetencji
miękkich członków organizacji. Uczymy się pracy w zespole, w grupach
projektowych, odpowiedzialności za powierzone zadania oraz zarządzania.

