BIULETYN INFORMACYJNY
Punktu Informacyjnego EUROPE DIRECT –
Południowa Wielkopolska
funkcjonującego przy Eurocentrum Innowacji i
Przedsiębiorczości
Wydanie 7/2010: Lipiec 2010r.
Spis treści
Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym – konkurs dla Młodzieży
Wakacyjny konkurs „Magiczna Europa”
Młodzież przeciwko ubóstwu- konkurs muzyczny UE
Program „Europa dla Obywateli 2007-2013”

1
2
2
3

Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym- konkurs dla Młodzieży

Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT - Południowa Wielkopolska
funkcjonujący przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp.
zaprasza do wzięcia udziału w

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości społecznej oraz stymulowanie dyskusji publicznej na temat
zdecydowanych i skutecznych sposobów eliminacji ubóstwa i wykluczenia społecznego grup szczególnie nimi
zagrożonych: dzieci, samotnych rodziców, osób starszych, migrantów i mniejszości etnicznych, osób niepełnosprawnych,
bezdomnych, więźniów, kobiet i dzieci będących ofiarami przemocy i narkomanów.
Zgodnie z powyższym tematyka prac powinna dotyczyć mechanizmu, w ramach którego dyskryminacja wymienionych
powyżej grup może prowadzić do ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz/ lub przedstawiać sposoby na walkę
przeciwko tej dyskryminacji w tym:
•
•
•
•
•

wysłuchać potrzeb i zmartwień tych, którzy cierpią z powodu ubóstwa i wykluczenia społecznego;
pomóc w zniszczeniu stereotypów i napiętnowania wskutek ubóstwa i wykluczenia społecznego;
promować społeczeństwo, które dba o rozwój jakości życia, dobrobyt społeczny i o równe możliwości dla
wszystkich;
zachęcić do pełnego zaangażowania w walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym wszystkie jednostki
społeczne, państwowe i prywatne, zarówno na poziomie europejskim jak i w kraju;
zainspirować wszystkich obywateli Unii Europejskiej do walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Wszystkie prace konkursowe muszą się skupiać na zagadnieniach związanych z Europejskim Rokiem Walki z
Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.
Prace konkursowe mogą przybrać formę fotoreportażu, artykułu prasowego, filmu, audycji, wywiadu, strony
internetowej itp.
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10 października 2010 r. o godz. 15.00.
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem: www.europe-direct.ostrow.ctiw.pl
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!
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Wakacyjny konkurs „Magiczna Europa”
ZZrób zdjęcie, napisz lub nagraj reportaż z wakacji i wygraj wycieczkę do Brukseli - zachęcają
do udziału w wakacyjnym konkursie europoseł PO Rafał Trzaskowski i Fundacja Widzialni.
Konkurs skierowany jest do młodzieży niepełnosprawnej wzrokowo i słuchowo uczącej się w
szkołach średnich: liceach, technikach, szkołach zawodowych, a zwłaszcza w
specjalistycznych ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci słabowidzących i
niewidomych oraz Instytucie Głuchoniemych. Mogą w nim startować uczniowie z aglomeracji
warszawskiej, którzy w 2010 roku rozpoczynają, kończą lub kontynuują naukę.
"Wspólnie chcemy zainteresować młodzież z dysfunkcjami wzroku i słuchu tematyką
europejską i jednocześnie skierować uwagę publiczną na problem dostępności Internetu dla
osób niepełnosprawnych" - powiedział europoseł Rafał Trzaskowski, który dostosował swój
serwis www do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Trzaskowski przypomniał, że w Brukseli powstaje 2/3 naszego prawodawstwa, które dotyczy zwykłych, codziennych
spraw. "Unia Europejska daje młodym nowe możliwości rozwoju: wymiany, staże, stypendia. Powinniśmy mieć możliwość
o tym wszystkim wiedzieć. Warto też przekonać się osobiście, że Parlament Europejski nie tylko mówi o
równouprawnieniu osób niepełnosprawnych, ale rzeczywiście jest przystosowany i stara się pomagać" - powiedział.
Pomysł europosła chwali prezes Fundacji Widzialni Wojciech Kulesza. Podkreślił, że niewidomi czy głusi powinni mieć
takie same prawa w dostępie do informacji jak inni obywatele. "Każdy przykład dobrych praktyk w zakresie e-dostępności
jest wart zauważenia. Nowe technologie wyrównują szanse niepełnosprawnych na pełnoprawne funkcjonowanie w
społeczeństwie. Ale my, sprawni, nie możemy im tego dostępu ograniczać" - uważa Kulesza.
Projekt "Magiczna Europa" obejmuje - poza konkursem fotograficzno-dziennikarskim -również eurolekcje pod hasłem
"Parlament z przymrużeniem oka" oraz warsztaty, w czasie których zrealizowane zostaną filmy z tłumaczeniem migowym
na temat inicjatywy obywatelskiej i petycji do Parlamentu Europejskiego.
Patronat nad projektem objęli: portal europarlament.pap.pl, Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Głuchych oraz
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym.
Aby móc zawalczyć o główną nagrodę konkursu, czyli wycieczkę do Brukseli, należy wykonać zdjęcia albo napisać lub
nagrać krótki reportaż z wakacji spędzonych w państwie lub państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zdjęcia mogą być zarówno czarno-białe, jak i kolorowe - ważne tylko, żeby były zapisane w formacie jpg. lub nadesłane w
formie wydruku o wymiarach 20x30 cm. Reportaż może być zapisany w formie doc., pdf., mp3 i nie powinien przekraczać
8 tys. znaków ze spacjami lub trwać nie dłużej niż 15 minut.
Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do 23 września 2010 roku do północy w formie
elektronicznej na adres konkurs@trzaskowski.pl lub w formie listu na adres: Biuro Posła Rafała Trzaskowskiego, Piękna
11, lok. 8, 00-549 Warszawa.
Konkurs jest podzielony na dwa etapy. Najpierw jury wytypuje 10 najciekawszych prac w obu kategoriach: fotografia i
reportaż. Potem internauci w głosowaniu, które będzie trwało od 11 do 30 października, wybiorą 3 najlepsze prace w
każdej z kategorii.
Główną nagrodę - wycieczkę do Brukseli - otrzymają laureaci trzech pierwszych miejsc. Ponadto autorzy 10
wyróżnionych prac w obu kategoriach dostaną zaproszenie na bankiet z udziałem europosła Rafała Trzaskowskiego oraz
pamiątkowe nagrody, które zostaną wręczone na specjalnej konferencji podsumowującej konkurs.
Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy konkursu dostępne są na: www.trzaskowski.pl i www.widzialni.eu.
Źródło: Portal Polskiej Agencji Prasowej
Młodzież przeciwko ubóstwu- konkurs muzyczny UE

KKomisja Europejska ogłosiła
europejski konkurs
muzyczny, zachęcając młodych Europejczyków w wieku
od 15 do 25 lat do skomponowania utworu popierającego
ideę walki z ubóstwem na świecie. Każdy z uczestników
będzie miał za zadanie stworzyć piosenkę o tematyce
związanej z rozwojem, a zwłaszcza z ośmioma milenijnymi celami rozwoju. Nagrodą dla zwycięzców wybranych przez
internautów w głosowaniu on-line oraz przez jury, w którego skład wejdą zawodowi muzycy będzie możliwość nagrania
piosenki w profesjonalnym studiu nagrań i występ podczas tegorocznej edycji Europejskich Dni Rozwoju w Brukseli w
grudniu 2010 r. Konkurs muzyczny jest częścią kampanii "Walczymy z ubóstwem", której celem jest zwiększenie
świadomości młodzieży na temat działań UE w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju.
"Muzyka jest skutecznym sposobem na zaangażowanie ludzi, niezależnie od ich wieku i narodowości, w walkę z
ubóstwem. Konkurs muzyczny odzwierciedla wolę Komisji angażowania młodzieży i zwiększania jej świadomości na
temat znaczenia, jakie ma osiągnięcie milenijnych celów rozwoju. Z niecierpliwością czekam na wszystkie utwory: od
rapu, poprzez hip-hop do hard rocka", powiedział Andris Piebalgs, europejski komisarz ds. rozwoju.
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Serwisy społecznościowe oraz festiwale muzyczne zachęcają młodzież z państw członkowskich UE w wieku od 15 do 25
lat do przesyłania przez Internet, do 30 września, piosenek o tematyce związanej z walką z ubóstwem. Utwory
konkursowe mają również wyrażać poparcie dla jednego z ośmiu milenijnych celów rozwoju, którymi są: likwidacja
skrajnego ubóstwa i głodu; zapewnianie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym; propagowanie równości
płci; zmniejszanie wskaźnika umieralności dzieci, polepszenie stanu zdrowia matek oraz zwalczanie HIV/AIDS, malarii i
innych chorób; zapewnianie równowagi środowiska; opracowanie globalnego partnerstwa na rzecz rozwoju. Na
zwycięzców można głosować on-line do 31 października tego roku. Imiona dwóch laureatów konkursu poznamy w
listopadzie: jeden zostanie wybrany przez głosowanie on-line, a drugi przez profesjonalne jury. Do wygrania jest
możliwość nagrania piosenki w profesjonalnym studiu nagrań i występu podczas tegorocznej edycji Europejskich Dni
Rozwoju, które odbędą się w grudniu w Brukseli.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującym adresem internetowym:
http://www.ifightpoverty.eu
Źródło: Wydział prasowy - Komisja Europejska - Przedstawicielstwo w Polsce
Program „Europa dla Obywateli 2007-2013”
Program "Europa dla Obywateli 2007-2013" to Program promujący aktywne
obywatelstwo europejskie w kontekście zaangażowania obywateli w proces integracji
europejskiej. Program adresowany jest przede wszystkim do lokalnych aktywistówpracowników administracji samorządowej, przedstawicieli organizacji pozarządowych,
instytucji publicznych lub pożytku publicznego), którzy rozumieją potrzeby
społeczności lokalnej i potrafią najefektywniej odpowiadać na jej oczekiwania oraz
angażować do działania jej członków.
Punkt Kontaktowy "Europa dla Obywateli" oferuje potencjalnym beneficjentom
programu wsparcie merytoryczne. Poprzez produkcję i dystrybucję materiałów
informacyjnych, katalog dobrych praktyk, redakcję strony internetowej www.europadlaobywateli.pl i organizację szkoleń
oraz spotkań informacyjnych stara się ułatwiać polskim wnioskodawcom proces pozyskiwania środków finansowych.
Podczas szkoleń Punkt Kontaktowy prowadzi bezpłatne konsultacje dotyczące projektów i wniosków aplikacyjnych,
natomiast w materiałach informacyjnych wskazuje czym warto się kierować podczas przygotowywania projektów.

Adres redakcji:
Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT – Południowa Wielkopolska
ul. ks. kard. M. Ledóchowskiego 36
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
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