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EUROPEJSKI ROK WOLONTARIATU 2011

Styczeń 2011
W numerze:
•

Europejski Rok
Wolontariatu 2011

•

Spróbuj swoich sił
…. i wygraj!

•

Konkurs dla miłośników zwierząt

•

Euroscola - debaty
młodzieżowe w
Parlamencie Europejskim

•

Załóż firmę za pieniądze unijne z Eurocentrum Innowacji i
Przedsiębiorczości!

•

Konkurs na najlepszą
pracę magisterską o
Funduszach Europejskich w Wielkopolsce

Europejski Rok Wolontariatu Propagujący
Aktywność Obywatelską ustanowiony został
na mocy Decyzji Rady Unii Europejskiej.
Rada Unii Europejskiej, we wspomnianej
decyzji, określiła cele Roku Wolontariatu
wskazując tym samym te obszary, które jej
zdaniem powinny stać się przedmiotem
szczególnego zainteresowania wszystkich
zaangażowanych w kreację działań na okoliczność obchodów Roku.
Przez cały rok potrwa kampania mająca
uświadomić społeczeństwu znaczenie dotychczasowych działań wolontariuszy i wyzwań związanych z wolontariatem oraz zachęcić nas wszystkich do większego zaangażowania.

Wolontariat przynosi korzyści całemu społeczeństwu i buduje więzi między jego
członkami.
Dla samych wolontariuszy jest okazją, aby
zrobić coś dla społeczeństwa i zdobyć nowe umiejętności.
Może przybierać rozmaite formy − pomocy
w ośrodku sportowym, szkole, szpitalu czy
organizacji charytatywnej.

Aktualnie około 20 proc. Europejczyków
poświęca swój czas na tego rodzaju działania.
Europejski Rok Wolontariatu ma zachęcić
większą liczbę osób do zaangażowania się
w te działania poprzez:
• ułatwienie podejmowania działalności
w charakterze wolontariusza
• nagradzanie wolontariuszy, na przykład poprzez uznawanie kwalifikacji, które
nabywają w ramach swoich zadań
• poprawę jakości wolontariatu dzięki
szkoleniom i lepszemu dostosowaniu kwalifikacji do powierzanych zadań
• uświadamianie społeczeństwu znaczenia wolontariatu.
UE od wielu lat wspiera wolontariat, a w
1996 r. ustanowiła wolontariat europejski,
aby zachęcać młodzież do pracy na rzecz
społeczności lokalnych za granicą.
Europejski Rok Wolontariatu zbiega się
również z obchodami dziesiątej rocznicy
Międzynarodowego Roku Wolontariatu
ONZ.
Dodatkowe informacje:
www.europa.eu/volunteering

www.europe-direct.ostrow.ctiw.pl

Młodzi w UE

SPRÓBUJ

Szczegółowe
informacje dostępne
są na stronie
internetowej
Polskiego Związku
Stowarzyszeń
Wynalazców i
Racjonalizatorów w
Warszawie:
http://www.pzswir.pl

SWOICH SIŁ... I WYGRAJ!

Punkt Informacyjny Europe Direct Południowa Wielkopolska serdecznie
zaprasza młodzież ponadgimnazjalną
do udziału w eliminacjach Olimpiady
Wiedzy o Wynalazczości.

Są one realizowane przy udziale szkół ponadgimnazjalnych oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w PZSWIR.

OWOW to interdyscyplinarny konkurs, którego celem jest zainteresowanie młodzieży
problematyką wynalazczą. Lubimy i wspieramy takie inicjatywy!

Poza Punktem Informacyjnym Europe Direct
- Południowa Wielkopolska przedsięwzięcie
wspierają:

Celem Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości
jest zainteresowanie młodzieży problematyką wynalazczą, szczególnie w zakresie:

•Ministerstwo Edukacji Narodowej,
•Urząd Patentowy RP,
•Urzędy Marszałkowskie,
•Kuratoria Oświaty,
•portal InnowacyjnyPrzedsiębiorca.pl

•prawa własności przemysłowej,
•umiejętności dokonywania i zgłaszania
projektów wynalazczych,
•technik twórczego myślenia,
•poznania ważniejszych wynalazków i ich
twórców.
Konkurs odbywa się w formie trójstopniowych eliminacji:
•szkolne,
•okręgowe,
•ogólnopolskie.

KONKURS

DLA MIŁOŚNIKÓW ZWIERZĄT

Z okazji Światowego Roku Weterynarii Komisja Europejska organizuje
konkurs fotograficzny pod hasłem
"Weterynarze w twoim codziennym
życiu". Do wygrania jest sprzęt o wartości 2 tysięcy euro.

Zrób
zdjęcie i
wygraj
sprzęt o
wartości 2
tysięcy
euro!

W konkursie mogą wziąć udział zarówno
profesjonaliści, jak i amatorzy w każdym
wieku. Jedynym obowiązkiem uczestników
jest nadesłanie nie więcej niż trzech zdjęć
ilustrujących hasło konkursu. Zwycięzca z
każdego regionu świata (Europa, Afryka,
Azja i Pacyfik, obie Ameryki i Bliski
Wschód) otrzyma tysiąc euro na sprzęt, a
swoje prace będzie mógł zaprezentować
podczas konferencji z okazji Tygodnia Weterynarii Unii Europejskiej, która odbędzie
się w dniach 19-20 maja 2011 roku w
Brukseli.
Zwycięzca całego konkursu otrzyma dodatkowe 2 tys. euro na sprzęt, będzie też
gościem 70. Sesji Ogólnej Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, zaplanowanej
na 22 maja 2011 r. w Paryżu.
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31
marca 2011 r.
ŹRÓDŁO: Eurodesk Polska

www.europe-direct.ostrow.ctiw.pl

EUROSCOLA - DEBATY
EUROPEJSKIM

MŁODZIEŻOWE W

Parlament Europejski zaprasza młodzież z krajów członkowskich do udziału w programie Euroscola. W ramach
Euroscoli uczniowie odwiedzają Parlament Europejski w Strasburgu i zapoznają się z jego pracą. Młodzi ludzie
uczestniczą w symulowanych posiedzeniach "komisji parlamentarnych", a
następnie
obradują
podczas
"posiedzenia plenarnego".
Zasady programu
Euroscola umożliwia uczniom odwiedzenie
Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i
zapoznanie się z jego pracą. Młodzi ludzie
uczestniczą w symulowanych posiedzeniach
"komisji parlamentarnych", a następnie
obradują podczas "posiedzenia plenarnego".
Program skierowany jest do uczniów w wieku 16-18 lat, tzn. dwóch ostatnich klas liceum.
Raz w roku spotkanie Euroscoli przeznaczone jest dla młodszych uczniów w wieku 1416 lat.
Podczas spotkania inauguracyjnego każda
klasa proszona jest o wygłoszenie jednominutowej prezentacji na swój temat w języku
innym niż język ojczysty.
W ramach "posiedzeń komisji" każda klasa
podzielona zostaje na pięć grup, w których
odbywają się debaty, przy czym każdy
uczeń może być członkiem tylko jednej grupy. Uczniowie powinni być przypisani do
konkretnych grup jeszcze przed wyjazdem
na Euroscolę, aby mogli się odpowiednio
przygotować do dyskusji.
Członkowie grupy pochodzą z różnych krajów, dlatego tak ważna jest umiejętność
komunikowania się w języku obcym. Debaty
odbywają się zwykle w języku angielskim
lub francuskim.

PARLAMENCIE

Parlament Europejski; jego wysokość zależy
od odległości między miejscem wyjazdu a
Strasburgiem i wypłacana jest przelewem
po powrocie grupy. Dofinansowanie nie pokrywa jednak wszystkich kosztów wyjazdu.
Grupy ubiegające się o udział w programie
Euroscola proszone są o przygotowanie 2-3
stronnicowej prezentacji pokazującej działalność szkoły na rzecz szerzenia wiedzy o
Unii Europejskiej. Prezentację należy nadesłać na adres: Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce, ul. Jasna
14/16a, 00-041 Warszawa z dopiskiem
"Euroscola". Do prezentacji powinna być
dołączona pisemna prośba o zakwalifikowanie do udziału w programie Euroscoli.
Ze szkołami zakwalifikowanymi do programu kontaktuje się biuro Euroscoli w Strasburgu, które przekazuje dalsze informacje.
Grupy ubiegające się o udział w programie
Euroscola proszone są o przygotowanie 2-3
stronnicowej prezentacji pokazującej działalność szkoły na rzecz szerzenia wiedzy o
Unii Europejskiej. Prezentację należy nadesłać na adres: Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce, ul. Jasna
14/16a, 00-041 Warszawa z dopiskiem
"Euroscola". Do prezentacji powinna być
dołączona pisemna prośba o zakwalifikowanie do udziału w programie Euroscoli.
Ze szkołami zakwalifikowanymi do programu kontaktuje się biuro Euroscoli w Strasburgu, które przekazuje dalsze informacje.
Źródło: Parlament Europejski - Biuro
Informacyjne w Polsce

Maksymalna wielkość wyjeżdżającej grupy
to 24 uczniów + 2 nauczycieli, ewentualnie
1 dziennikarz lokalny.
Uczestnicy programu we własnym zakresie
organizują podróż oraz nocleg. Śniadanie i
obiad w dniu Euroscoli są zapewniane na
miejscu
przez
Parlament
Europejski.
Wyjeżdżające do Strasburga grupy mogą
się ubiegać o dofinansowanie podróży przez

www.europe-direct.ostrow.ctiw.pl

Co w funduszach piszczy?

ZAŁÓŻ FIRMĘ ZA PIENIĄDZE
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI!

Kontakt:
Eurocentrum Innowacji i
Przedsiębiorczości
Ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax 62 736 10 27
e-mail: biuro@euro.ctiw.pl

UNIJNE Z

Masz pomysł na własną firmę ale nie wiesz
jak go sfinansować?

•

wsparcie pomostowe, pozwalające
utrzymać płynność finansową firmy
- w wysokości do 1.317 zł miesięcznie, wypłacane w okresie 6
miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,

•

warsztaty i seminaria oraz doradztwo indywidualne, mające na celu
rozwój prowadzonej działalności.

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi obecnie
dwa projekty mające na celu przyznanie
wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności
gospodarczej.
Celem projektu pn. „Sam sobie sterem”
jest aktywne wspieranie samozatrudnienia
wśród osób fizycznych, zwłaszcza wśród
osób znajdujących się w trudnej sytuacji na
rynku pracy poprzez pomoc szkoleniowodoradczą i finansową dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących na terenie powiatu ostrzeszowskiego lub kępińskiego.
W projekcie mogą wziąć udział osoby, które
łącznie spełniają następujące warunki:
•
mają zameldowanie na terenie województwa
wielkopolskiego
w następujących powiatach ostrzeszowskim i kępińskim,
•
są osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo,
•
nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres 1 roku czasu przed
przystąpieniem do projektu,
•
po uzyskaniu dotacji zarejestrują i
będą prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego w jednym z w/w wymienionych powiatów po pozytywnej
rekomendacji Eurocentrum do udzielenia wsparcia na planowane przedsięwzięcie.
W ramach projektu oferujemy:

•

•

szkolenia i doradztwo grupowe
umożliwiające uzyskanie wiedzy i
umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

EUROCENTRUM INNOWACJI

Grupy priorytetowe:
W projekcie priorytetowo będą traktowane
osoby znajdujące się w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy, tj.:
•
kobiety,

•
•
•
•

•

osoby w wieku 15-24 lat,
osoby w wieku 45-64 lat,
osoby niepełnosprawne,
osoby zamieszkujące w gminach
wiejskich i miejsko-wiejskich oraz
mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców, zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z
produkcją roślinną i/lub zwierzęcą,
osoby które utraciły zatrudnienie z
przyczyn niedotyczących pracownika.

Strona internetowa projektu:
http://www.euro.ctiw.pl/ster/index.htm
Projekt „Drogowskaz do biznesu” skierowany jest do mieszkańców powiatów:

•
•
•
•
•

ostrowskiego,
pleszewskiego,
kaliskiego (w tym miasta Kalisz),
krotoszyńskiego,
jarocińskiego

Strona internetowa projektu:
http ://w w w .e uro .c tiw .p l/d ro gow sk a z /
index.htm

wsparcie inwestycyjne na sfinansowanie pierwszych nakładów inwestycyjnych - max. do 40.000 zł,

www.europe-direct.ostrow.ctiw.pl

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ
EUROPEJSKICH W WIELKOPOLSCE
Napisałeś lub piszesz pracę magisterską o Funduszach Europejskich? Do 31 października 2011r.
zgłoś udział w konkursie! Masz
szansę zdobyć atrakcyjne nagrody finansowe (5.000 zł, 3.000 zł i
2.000 zł).
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego ogłosił II edycję
Konkursu na najlepszą pracę magisterską o Funduszach Europejskich w
Wielkopolsce. W konkursie mogą
wziąć udział prace obronione w terminie od 1 września 2007r. do 30
września 2011r. Termin nadsyłania
zgłoszeń upływa 31 października
2011r.
Dla laureatów przygotowano atrakcyjne nagrody finansowe i dodatkowe
upominki.

O

Tematyka pracy powinna być poświęcona Funduszom Europejskim i
ich wpływom na rozwój regionu, a
przede wszystkim Wielkopolskiemu
Regionalnemu Programowi Operacyjnemu. Zależy nam na pracach
badawczych, analitycznych, wskazujących oddziaływanie WRPO na
region.
Szczegółowe warunki uczestnictwa
oraz Regulamin Konkursu dostępne
są na stronie:
www.wrpo.wielkopolskie.pl.
Dodatkowe informacje można także
uzyskać pod nr tel.: 061/ 65-80607
oraz
e-mail
promocja.wrpo@wielkopolskie.pl
Źródło:
www.wrpo.wielkopolskie.pl

Adres redakcji:
Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT – Południowa Wielkopolska
przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax (062) 736 10 27
e-mail: europe-driect.ostrów@ctiw.pl
www.europe-direct.ostrow.ctiw.pl

Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej

www.europe-direct.ostrow.ctiw.pl

FUNDUSZACH

