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UNIWERSALNA

ŁADOWARKA DO TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

Luty 2011

• Uniwersalna ładowarka do telefonów komórkowych

Telefon komórkowy jest fajny – dopóki nie rozładuje się bateria, a my nie mamy ze sobą ładowarki. Nie możemy dzwonić. Nie możemy
wysyłać SMS-ów. Nie mamy dostępu do danych
i kontaktów. Rozpoczyna się szalone poszukiwanie kompatybilnej ładowarki.

• Dozwolone od lat
50!

Jednak ten problem niebawem przejdzie do
przeszłości.

W numerze:

• Nabór wniosków
do Poddziałania
3.3.2 PO IG
• Lekcje europejskie
w SP w Taczanowie
• Przedszkole dla
każdego dziecka
• Komisja Europejska uruchamia
plan działania na
rzecz praw dziecka
• Święto numeru
112

Komisja Europejska wymogła na producentach
telefonów komórkowych, aby zaprzestali zanieczyszczającego i nieefektywnego wytwarzania
różnego rodzaju ładowarek do różnych telefonów. Czternastu czołowych producentów telefonów przyjęło zharmonizowany system obejmujący aparaty telefoniczne z funkcją obsługi
danych sprzedawane na terenie UE. Rezultatem prawnym zmian są nowe normy techniczne. Rezultatem odczuwalnym w sklepach –
oraz w kieszeniach i torebkach Europejczyków
– jest możliwość ładowania wszystkich takich
telefonów za pomocą wtyczki Micro-USB.

rynkiem konsumenckich towarów elektronicznych, nowa ładowarka znajdzie z czasem zastosowanie także w innych urządzeniach z
bateriami o podobnych parametrach, takich
jak aparaty czy odtwarzacze muzyczne.
Nowa ładowarka stanowi kolejny krok na drodze do realizacji celów w postaci ułatwiania
życia obywatelom UE, ochrony środowiska
oraz zmniejszania cen zakupu urządzeń elektronicznych. Komisja będzie uważnie monitorować proces wdrażania nowych przepisów i
podejmować korzystne dla obywateli działania.

Zmiany te oznaczają mniej odpadów elektrycznych, co znacznie odciąży środowisko naturalne – szacuje się, że ilość tych odpadów osiąga
obecnie poziom 51 tys. ton zbędnych ładowarek rocznie.
Działania UE pozwoliły skonkretyzować podejście branży i przyspieszyły proces, którego
ukończenie mogłoby zająć lata, gdyby firmy
działały na własną rękę. Przy tym UE osiągnęła
te rezultaty bez tworzenia nowych skomplikowanych przepisów.
Jest to doskonały przykład, w jaki sposób UE
może pomagać swoim obywatelom – nie tylko
poprzez legislację, ale także wprowadzając
zdroworozsądkowe rozwiązania na szczeblu
unijnym, które przynoszą korzyść wszystkim
mieszkańcom.
Takie zmiany mają szansę naprawdę spodobać
się konsumentom. Czyż nie byłaby wspaniała
możliwość używania jednej ładowarki do
wszystkich domowych urządzeń elektronicznych? Zdaniem Komisji, biorąc pod uwagę fakt,
że rynek telefonii komórkowej jest największym
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Więcej informacji:
http://onechargerforall.eu

Młodzi w UE

DOZWOLONE

OD LAT

50!

Myślałeś o tym, żeby wysłać mamę lub tatę na
wolontariat za granicę?
Albo babcię lub dziadka. Od kilku lat jest to
możliwe dzięki Unii Europejskiej, która w ramach programu Grundtvig finansuje wyjazdy
osób powyżej 50. r. życia do pracy społecznej
za granicą. Inicjatywa ta jest jedną z odpowiedzi UE na problem starzejącej się Europy.
- Osób w dojrzałym wieku jest już w Europie
tyle, że nie tylko ich potrzeb, ale również potencjału nie można lekceważyć. Zyskają na tym
także młodsi Europejczycy - o korzyściach płynących z wolontariatu seniorów pisze Alina
Respondek, koordynatorka unijnego programu
Grundtvig.
Osób w dojrzałym wieku jest już w Europie tyle,
że nie tylko ich potrzeb, ale również potencjału
nie można lekceważyć. Zyskają na tym także
młodsi Europejczycy.

Poznaj program
Grundvig:
www.grundtvig.org.pl

Europa się starzeje. Obecnie co piąty mieszkaniec Unii Europejskiej ma ukończone 60 lat, a
za dwie dekady grupa ta będzie stanowić aż
jedną trzecią społeczeństwa Europy. Prognozy
dotyczące proporcji między liczbą osób w wieku
emerytalnym, a tych w wieku produkcyjnym
wyglądają niekorzystnie również w przypadku
Polski. Już za 10 lat w naszym kraju będzie
więcej dorosłych nieaktywnych zawodowo niż
osób pracujących. I właśnie ta zwiększająca się
liczba osób w wieku dojrzałym, coraz częściej
żyjących 20, 30 i więcej lat po zakończeniu
kariery zawodowej, stanowi z jednej strony
wyzwanie dla społeczeństwa, ale z drugiej jest
ogromną szansą.
Program Grundtvig wspiera aktywizację seniorów na co najmniej dwa sposoby: poprzez uczenie i wolontariat. Działania te pomagają poprawić jakość życia seniorów, zapobiegają ich wykluczeniu społecznemu i wspierają udział osób
dojrzałych w rozwoju społeczeństwa. Doskonale wpisują się zatem w założenia inicjatyw Komisji Europejskiej na trzy kolejne lata. Rok 2010 poświęcony był walce z ubóstwem i wyklu-

czeniem społecznym. Rok 2011 jest Rokiem
Wolontariatu, a rok 2012 zapowiedziano Rokiem Aktywnego Starzenia się.
Doświadczenia ze współpracy europejskiej
wykazują, że uczenie się korzystania z komputera i dobrodziejstw internetu, nauka języków
obcych, edukacja ku aktywnemu obywatelstwu,
edukacja międzykulturowa czy prozdrowotna
oraz kreatywność artystyczna, nie tylko przekładają się na lepszą jakość życia seniorów, ale
też na ich dalszą aktywność. Ogromną szansą
dla społeczeństwa Europy jest wykorzystanie
wielkiego potencjału wiedzy, umiejętności,
doświadczenia, mądrości życiowej, wolnego
czasu i pozytywnej energii, jakie posiadają dziesiątki milionów osób niepracujących już zarobkowo. Wiele z nich z wielką radością podejmuje
lub podjęłoby działalność społeczną poprzez
pracę w charakterze wolontariusza – w swoim
otoczeniu lub dalej, nawet w Europie.
Aby jednak wolontariat seniorów zaistniał na
szerszą skalę w kraju i Europie, należy promować dobre rozwiązania organizacyjne. I tu też
pomaga program Grundtvig. W ramach akcji
Projekty Wolontariatu Seniorów dwie europejskie organizacje partnerskie nawzajem uczą
się, jak organizować wolontariat międzynarodowy. Każda z nich zarówno wysyła swoją grupę
wolontariuszy-seniorów, jak i przyjmuje u siebie
wolontariuszy z organizacji partnerskiej. Pobyty
w organizacji partnerskiej trwają kilka tygodni i
są dla wolontariuszy okazją zarówno do uczenia się, jak i do dzielenia się swoją wiedzą i
doświadczeniem.
Alina Respondek jest koordynatorką programu
Grundtvig, zastępcą dyrektora programu „Uczenie się
przez całe życie” . Artykuł ukazał się w drugim numerze kwartalnika FRSE „Europa dla Aktywnych”
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Nagłó wek ar ty kuł u w śr o dku

NABÓR
Więcej informacji na
stronie:
http://poig.parp.gov.pl

WNIOSKÓW DO

PODDZIAŁANIA 3.3.2 PO IG

P o l s k a
A g e n c j a
Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór
wniosków do Poddziałania 3.3.2 PO IG w roku
2011
Ogłoszony konkurs dotyczy projektów w ramach
Działania 3.3. „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP” Poddziałanie 3.3.2
„Wsparcie dla MSP”

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie
www.parp.gov.pl w terminie: od 14 lutego 2011
r. zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu.
Dofinansowanie będzie udzielane na zakup
usług doradczych w zakresie przygotowania
dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym w celu wprowadzenia
zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym w
działalności Wnioskodawcy.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o
wsparcie:
O dofinansowanie z Działania 3.3, Poddziałanie
3.3.2 może ubiegać się mikroprzedsiębiorca,
mały lub średni przedsiębiorca prowadzący
działalność i mający siedzibę, a w przypadku
osoby fizycznej – miejsce zamieszkania – na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Budżet Działania wynosi: 50 000 000 EUR
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi:
20 000 000 PLN.

Sposób przygotowania i składania wniosków:
Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie w Generatorze Wniosków (zgodnie z
Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie uważa się za
wypełniony z chwilą zablokowania, po dokonaniu pozytywnej walidacji.
Wypełniony wniosek należy zarejestrować z
użyciem przycisku „Złóż wniosek” udostępnionym w Generatorze Wniosków. Wniosek o dofinansowanie musi zostać opatrzony podpisem
osoby/osób upoważnionych do reprezentacji
Wnioskodawcy i wysłany wraz z wymaganymi
załącznikami w ciągu 7 dni kalendarzowych po
dniu zarejestrowania. Podpisanie wniosku oraz
złożenie załączników do wniosku może zostać
dokonane drogą elektroniczną lub w sposób
tradycyjny (zgodnie z zapisami Regulaminu
Przeprowadzania Konkursu).
Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu
bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi w
terminie około 4 miesięcy od daty złożenia
kompletnego wniosku o dofinansowanie.

PARP w najbliższym czasie zamierza ogłosić
kolejne projekty w ramach działania:
8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w
dziedzinie gospodarki elektronicznej- przewidywany termin ogłoszenia konkursu: 18.04.2011,
rozpoczęcie naboru: 09.05.2011.
8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego
biznesu typu B2B- przewidywany termin ogłoszenia konkursu:
21.03.2011 oraz
19.09.2011, rozpoczęcie naboru: 04.04.2011
o r a z
0 3 . 1 0 . 2 0 1 1 .

Maksymalna kwota dofinansowania:
Kwota wsparcia udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy
na zakup usług doradczych nie może być wyższa niż 2 000 000 EUR dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.
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Działania Europe Direct - Południowa Wielkopolska
LEKCJE

EUROPEJSKIE W

SP

W

TACZANOWIE

W dniu 23.02.2011r. konsultant Punktu przeprowadził zajęcia o tematyce europejskiej z
najmłodszymi uczniami Szkoły Podstawowej w Taczanowie.
Zajęcia dotyczyły europejskich symboli. Uczniowie wysłuchali hymnu Unii Europejskiej w wykonaniu
przedszkolaków, własnoręcznie wykonali flagi unijne oraz kolorowali maskotkę europejską Syriusza. Dowiedzieli się również ile krajów należy do Unii a także jaką walutą posługują się
mieszkańcy krajów strefy euro.

Jeśli chcesz aby zajęcia o tematyce europejskiej odbyły się
także w Twojej szkole, skontaktuj się z nami!
europe-direct.ostrow@ctiw.pl
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PRZEDSZKOLE

DLA KAŻDEGO DZIECKA

Komisja Europejska po raz pierwszy w historii

ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Więcej informacji na przygotowała plan działań dotyczących dzieci w
Komisja wzywa Państwa Członkowskie do:
stronie:
wieku przedszkolnym. Bruksela wzywa Państwa
http://ec.europa.eu/
education/news/
news2784_en.htm

Członkowskie do stworzenia większej liczby
miejsc opieki dla maluchów.
Dziecko poniżej szóstego roku życia mieszka w
prawie co ósmym europejskim gospodarstwie
domowym. 19 milionów z nich, czyli do piąte,
narażonych jest na ryzyko ubóstwa. Komisja
Europejska chce temu zapobiec. Bruksela
opracowała plan działań, który ma zapewnić
dzieciom lepszy start w życiu, przygotować je
do uczenia się przez całe życie oraz
zagwarantować lepszą integrację
społeczną, osobisty rozwój i większe
szanse na zatrudnienie.
Plan działań służyć ma osiągnięciu
celów zapisanych w strategii Europa
2020 – chodzi o zmniejszenie odsetka uczniów przedwcześnie kończących edukację do poniżej 10 proc.
oraz zmniejszenia o co najmniej 20
milionów liczby osób zagrożonych

KOMISJA EUROPEJSKA

URUCHAMIA PLAN DZIAŁANIA

Jak UE może się przyczynić do ochrony praw
dziecka podczas rozpraw sądowych? Co możemy zrobić, aby decyzje w transgranicznych sprawach dotyczących przyznania opieki wprowadzano w życie bez zbędnych opóźnień? Oraz jak
możemy zapobiec nękaniu dzieci przez Internet? Komisja Europejska przedstawiła plan
działania UE na rzecz wzmocnienia ochrony
praw dziecka poprzez wprowadzenie w życie
zasad określonych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Plan obejmuje szereg
konkretnych działań, dzięki którym UE będzie
miała swój wkład w strategie na rzecz dobra i
bezpieczeństwa dzieci, włączając promowanie
przyjaznego dziecku systemu wymiaru sprawiedliwości, lepsze informowanie dzieci o przysługujących im prawach oraz działania na rzecz
bezpiecznego korzystania z Internetu przez
dzieci.

UE

- zapewnienia powszechnego dostępu do edukacji przedszkolnej, opartego na stabilnym
finansowaniu i odpowiednim zarządzaniu
- stosowania zintegrowanego podejścia do edukacji i opieki, z uwzględnieniem potrzeb dzieci
- wprowadzenia dostosowanych do wieku
uczniów programów nauczania, zapewniających odpowiednią równowagę w podejściu do
umiej ętnośc i m iękkich i twar dych
- zwrócenia większej uwagi na profesjonalizację
kadry, poprzez zapewnienie jej odpowiednich
kwalifikacji, pensji i warunków pracy
- wprowadzenia systemów monitorowania postępów
Propozycje Komisji będą przedmiotem obrad
unijnych ministrów ds. edukacji w maju 2011 r.

Źródło: Eurodesk Polska

NA RZECZ PRAW DZIECKA

Informacje dodatkowe:
Prawa dziecka w UE: http://ec.europa.eu/justice/policies/children/
policies_children_intro_en.htm
Aktualności z dziedziny sądownictwa:
http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm
Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa: http://ec.europa.eu/
commission_2010-2014/reding/
index_en.htm

Żródło: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
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ŚWIĘTO

NUMERU

112

W lutym obchodzony był europejski dzień numeru 112. To numer alarmowy, pod który możesz zadzwonić w razie wypadku w pracy, w
szkole, czy na wakacjach za granicą. Europejski numer alarmowy 112 działa już we wszystkich dwudziestu siedmiu krajach UE.

Dzwoniąc pod numer 112, zostaniemy połączeni z operatorem lokalnym, który albo sam przyjmie połączenie, albo przekieruje je do właściwych służb ratunkowych – pogotowia ratunkowego, policji lub straży pożarnej.

W sytuacjach kryzysowych liczy się każda sekunda. Gdy czyjeś życie jest zagrożone nie ma
czasu na szukanie numeru telefonu alarmowego. Dlatego Unia Europejska postanowiła wprowadzić wspólny dla wszystkich państw członkowskich numer alarmowy. Można pod niego
zadzwonić zarówno w przypadku pożaru domu
w Szwecji, jak i w razie wypadku drogowego w
Polsce. 11 lutego obchodzimy europejski dzień
numeru 112.

Połączenie z numerem 112 jest bezpłatne.
Numer można wybrać z telefonu stacjonarnego, komórkowego lub z automatu telefonicznego. Zazwyczaj połączenie mogą również wykonywać osoby, którym skończył się kredyt w
telefonie lub które znajdują się poza zasięgiem
własnej sieci.

Informacje dodatkowe:
http://ec.europa.eu/information_society/
activities/112/index_pl.htm

Choć numer 112 wprowadzono prawie dwadzieścia lat temu, jedynie 22 proc. Europejczyków wie o jego istnieniu, problemem pozostaje
też bariera językowa. Dziś (11 lutego) Komisja
Europejska zaprezentuje wyniki najnowszych
nadań dotyczące działania numeru 112.
Dzięki europejskiemu numerowi alarmowemu
Europejczycy mogą bezpiecznie i swobodnie
podróżować. Nie zastąpił on dotychczasowych
krajowych numerów alarmowych, lecz działa
równolegle.
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Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej
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