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„Jak přiblížit Evropskou unii občanům?“ Odpověď nabízí 
Eurocentrum Hradec Králové

Renata Černilovská

Je to již devět let, kdy se v Hradci Králové poprvé otevřela regionální kancelář Eurocentra. Dnes ji můžeme nalézt 

v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, v tzv. Evropském domě, kde je otevřena veřejnosti a slouží jako 

informační místo pro občany, které zajímá Evropská unie a vše, co s ní souvisí. V kanceláři Eurocentra je 

občanům k dispozici knihovna s odbornými publikacemi o Evropské unii, která umožňuje zájemcům vypůjčit si 

knižní tituly zdarma domů. Pravidelně také Eurocentrum vydává měsíčník Eurolisty, který se věnuje aktuálním 

tématům evropské integrace a přináší pozvánky na akce v regionu. Výčet služeb, které Eurocentrum poskytuje, je 

však mnohem širší.

Eurocentra v České republice vznikla v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie. Cíl byl jasný: 

poskytnout občanům prostor, kam se budou moci obracet se svými dotazy na fungování Evropské unie a 

s otázkami, jak se členství České republiky v Evropské unii promítne do jejich každodenního života.

Od svého založení do dnešního dne prošlo Eurocentrum mnoha obměnami. V průběhu let se ukázalo, že je 

potřeba nejen zodpovídat dotazy veřejnosti, ale také aktivně informovat o nejrůznějších aspektech členství České 

republiky v Evropské unii, a to prostřednictvím besed, přednášek a akcí po veřejnost.

Pracovníci Eurocentra navštěvují po celý rok zdarma základní a střední školy se vzdělávacími programy 

věnovanými Evropské unii. Kromě seznámení s Evropskou unií má Eurocentrum ve své nabídce pro nejmenší 

žáky i interaktivní besedy o vánočních zvycích a velikonočních tradicích v jiných zemích Evropy. Ve svých 

aktivitách nezapomíná ani na mládež, pro kterou připravuje besedy o možnostech studia, dobrovolnictví 

a pracovního uplatnění za hranicemi České republiky. Na takové besedy jsou často zváni zahraniční dobrovolníci 

působící v Čechách, se kterými se mohou studenti seznámit, procvičit si své jazykové znalosti a navázat cenné 

kontakty do budoucna.

„Pro studenty pořádáme během školního roku také několik soutěží. Na podzim jsme zorganizovali soutěž Navrhni 

projekt! Žáci měli v rámci akce za úkol vymyslet vlastní projekt, kterým by chtěli přispět ke změně svého okolí za 

pomoci fondů Evropské unie. Další tradiční akcí je soutěž s názvem Staň se na den tvůrcem evropské politiky, 

založená na modelu rozhodování evropských institucí. Studenti si v jejím rámci mohou vyzkoušet roli evropských 

státníků a prostřednictvím zážitkové pedagogiky se učí porozumět legislativním procesům v Evropské unii,“ 

doplňuje Renata Černilovská, vedoucí Eurocentra Hradec Králové.

Velké oblibě se také těší akce pro veřejnost, které lidem přibližují členské země Evropské unie. Zahrnují ukázky 

jazykových kurzů, přednášky zaměřené na tradice a historii dané země, cestovatelské besedy a nechybějí ani 

kulinářské workshopy. Tradičními akcemi jsou rovněž oslavy Dne Evropy a celoevropské akce, jako je Noc vědců 

či Noc s Andersenem.

„Cílem Eurocentra je přiblížit Evropskou unii lidem. Proto pořádáme po celém Královéhradeckém kraji aktivity, 

které jsou pro veřejnost přístupné zdarma, kde se snažíme návštěvníkům ukázat Evropu v jiném světle, než jak ji 

znají z médií. Potkat nás můžete na odborných debatách věnujících se migraci, seminářích pro žadatele z fondů 

Evropské unie, ale třeba i na lekcích řečtiny, olympijských hrách pro děti či ukázce irských tanců,“ doplňuje na 

závěr Renata Černilovská.

Kontakt na autorku: cernilovska@euroskop.cz

Web Eurocentra: https://hradeckralove.eurocentra.cz/
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