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Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010
rawie 84 milionów Europejczyków zagrożonych jest ubóstwem, co oznacza, że
codziennie zmagają się z niepewnością i brakuje im środków na zaspokojenie
najbardziej podstawowych potrzeb.
Życie w ubóstwie jest przyczyną wielu problemów, począwszy od braku środków
finansowych na zakup żywności i odzieży, a skończywszy na złych warunkach
mieszkaniowych, a nawet braku dachu nad głową. Ubóstwo ogranicza również
możliwość dokonania swobodnego wyboru dotyczącego stylu życia, co może
prowadzić do wykluczenia społecznego.
Unia Europejska zainspirowana zasadą solidarności stanowiącą podwaliny jej
struktur, połączyła swe siły z państwami członkowskimi i ogłosiła rok 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i
Wykluczeniem Społecznym. Podstawowe cele Roku to zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat ubóstwa i
wykluczenia społecznego oraz zwiększenie zaangażowania politycznego Unii Europejskiej i państw członkowskich w
walkę z tymi problemami.
Podstawowym zadaniem Roku 2010 jest zwrócenie uwagi na problemy i obawy ludzi, którzy zmagają się z problemem
ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz zainspirowanie wszystkich obywateli Europy oraz partnerów społecznych, aby
zaangażowali się w walkę z tym poważnym problemem.
Zadaniem Europejskiego Roku jest również walka ze stereotypami i zbiorową percepcją ubóstwa. Opierając się na
unijnych zasadach solidarności i partnerstwa, Rok 2010 nawołuje do zdecydowanej walki z przyczynami ubóstwa, aby
wszyscy członkowie społeczeństwa mogli odgrywać w nim pełną i aktywną rolę.
Obok Komisji Europejskiej i państw członkowskich, w wydarzeniach organizowanych w ramach Roku 2010 będą również
brać udział organizacje obywatelskie i partnerzy społeczni.

Ramy prawne Europejskiego Roku 2010
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1098/2008/WE z dnia 22 października 2008 r. w sprawie Europejskiego
Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010)
Informacje ogólne

Wyniki badań Eurobarometru nt. ubóstwa i wykluczenia społecznego – 2009

Źródło: www.2010againstpoverty.eu
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Konkurs dla Młodzieży z województwa wielkopolskiego

celu promocji Europejskiego Roku 2010, Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Południowa Wielkopolska, funkcjonujący przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
w Ostrowie Wielkopolskim zachęca do wzięcia udziału w:

Cel konkursu:
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:
• 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;
• 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.
Formy prac:
Prace konkursowe mogą przybrać formę fotoreportażu, artykułu prasowego, filmu, audycji, wywiadu,
prezentacji itp.
Kto może wziąć udział?
Młodzież powyżej 15 roku życia z terenu województwa wielkopolskiego.
Co można wygrać?
Zwycięzca otrzyma KAMERĘ CYFROWĄ. Za zajęcie 2-ego miejsca uczestnik otrzyma CYFROWY APARAT
FOTOGRAFICZNY, za zajęcie 3-ego miejsca- ODTWARZACZ DVD, ZESTAWY GADŻETÓW I PUBLIKACJI
EUROPEJSKICH za zajęcie 4-ego i 5-ego miejsca.
Gdzie szukać informacji o konkursie?
Pod tym adresem: www.europe-direct.ostrow.ctiw.pl, w zakładce Konkursy znajduje się Regulamin konkursu wraz
z formularzem zgłoszeniowym.
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10 października 2010 r. o godz. 15.00.

Dłuższy Dziennikarski Konkurs Roku 2010
o 24 września przedłużono termin nadsyłania prac w konkursie
Komisji Europejskiej dla dziennikarzy wszystkich mediów, będący
integralną częścią obchodów Europejskiego Roku Walki z
Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Prace konkursowe
powinny odwoływać się do problematyki związanej z Rokiem 2010.
Główna nagroda wynosi 4,5 tys. euro.
Dziennikarski Konkurs Europejskiego Roku jest otwarty dla dziennikarzy prasowych, internetowych oraz telewizyjnych i
radiowych. Nagrody za najbardziej oryginalne i wartościowe pod względem informacyjnym reportaże zostaną przyznane
na szczeblu krajowym (800 euro lub równowartość tej kwoty) oraz na szczeblu europejskim (4500, 3000 i 2000 euro).
Lista zwycięzców konkursu na poziomie europejskim zostanie ogłoszona podczas uroczystości, która odbędzie się 17
grudnia 2010 r. w Brukseli.
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- Aby walczyć z ubóstwem, należy udzielić głosu tym, którzy są wykluczeni, i zrozumieć jego przyczyny. Jednocześnie
musimy przedstawić praktyczne i skuteczne rozwiązania tego problemu. Dziennikarze odgrywają kluczową rolę w tej
debacie. Z tego względu stworzyliśmy konkurs na najbardziej oryginalne i wartościowe pod względem informacyjnym
reportaże dotyczące kwestii ubóstwa – mówił László Andor, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia
społecznego.
Dziennikarze mogą nadsyłać swoje zgłoszenia najpóźniej do dnia 24 września 2010 r.
Do konkursu zostaną zakwalifikowane artykuły oraz reportaże radiowe i telewizyjne opublikowane lub wyemitowane w
środkach masowego przekazu w jednym z 27 państw członkowskich UE, Islandii lub Norwegii między 1 października
2009 r. a 24 września 2010 r.
Wszystkie zgłoszenia zostaną najpierw ocenione na szczeblu krajowym przez jury, składające się z ekspertów, które
wyłoni jednego zwycięzcę w każdej z kategorii. Zwycięzcy krajowi wezmą następnie udział w konkursie na poziomie
europejskim, a zakończy się on uroczystością zorganizowaną w Brukseli pod koniec roku 2010, której gospodarzem
będzie prezydencja belgijska.
Konkurs dziennikarski jest jednym z kluczowych działań na szczeblu europejskim w ramach Europejskiego Roku. Inne
działania obejmują konkurs artystyczny na poziomie europejskim, konferencje poświęcone zagadnieniom ubóstwa
wśród dzieci i kwestii bezdomności oraz szereg wydarzeń planowanych na październik w ramach Międzynarodowego
Dnia Walki z Ubóstwem.
Więcej informacji na temat konkursu dziennikarskiego można uzyskać na stronie internetowej Europejskiego roku 2010
po przejściu do zakładki Konkurs dla dziennikarzy.
Dodatkowe informacje:
Europejski Rok 2010 ma na celu zwrócenie większej uwagi na przyczyny i konsekwencje ubóstwa w Europie. Kampania
będzie skierowana zarówno do kluczowych graczy, takich jak rządy czy partnerzy społeczni, jak i do ogółu
społeczeństwa.
Jej zadaniem jest również mobilizacja wszystkich stron w walce z ubóstwem, promowanie integracji społecznej i
włączenia społecznego oraz zachęcanie do zdecydowanego podejmowania zobowiązań w zakresie przygotowywania
unijnej i krajowej polityki dotyczącej problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego.
84 milionów Europejczyków – czyli 17 proc. społeczności UE – żyje obecnie poniżej progu ubóstwa. Według
niedawnego badania Eurobarometru dotyczącego postaw wobec ubóstwa znacząca większość Europejczyków (73
proc.) uważa, że bieda dotyka ogromną część społeczeństwa w ich kraju, a 89 proc. oczekuje od swoich rządów
szybkich działań wobec tego problemu. Mimo że większość respondentów uważa, iż główna odpowiedzialność
spoczywa na rządzie krajowym, 74 proc. oczekuje także działań na poziomie unijnym.
Źródło: Wydział prasowy - Komisja Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce
NIE WYKLUCZAM! – weź udział w konkursie
NIE WYKLUCZAM! – tak brzmi hasło tegorocznego konkursu dla młodzieży,
już po raz czwarty organizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce. Tematyka konkursu nawiązuje do trwającego
Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.
Uczestnicy konkursu mogą przygotować swoje prace w formie eseju,
prezentacji, fotoreportażu lub wideoreportażu. Gotowe prace należy
nadsyłać do PKE do 17 października 2010 roku.
Starszy pan z coraz większym trudem wraca z osiedlowego sklepu z
zakupami. Nastolatek, choć marzy o dalekich podróżach, rzadko wychodzi z
bloku, bo nie ma w nim windy ani podjazdów dla jego inwalidzkiego wózka.
Młoda kobieta samotnie wychowuje trójkę dzieci, którym nie jest w stanie
kupić nawet najprostszych zabawek...
Często ludzie, których codziennie mijamy, ubóstwo, choroba, czasem splot okoliczności spycha na margines naszego
społeczeństwa. Ważne, aby ich dostrzegać i pomagać – to podstawowy cel konkursu NIE WYKLUCZAM!
organizowanego przez Przedstawicielstwo KE w Polsce.
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- Naszym głównym założeniem jest uwrażliwienie młodych ludzi na zjawisko ubóstwa i wykluczenia społecznego ze
względu na niepełnosprawność i wiek – mówi koordynatorka konkursu Agnieszka Średniawa z Przedstawicielstwa KE. Chcemy także zachęcić młodzież do konkretnego działania, do wyciagnięcia ręki w stronę osób, które same sobie nie
poradzą.
Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. By walczyć o nagrody – cyfrowe aparaty
fotograficzne i wycieczkę do Brukseli – uczestnicy muszą stworzyć trzyosobowy zespół, który będzie pracował pod opieką
nauczyciela. – Chodzi nam o to, aby młodzież potrafiła dostrzec przejawy wykluczenia społecznego ze względu na stan
materialny, niepełnosprawność i wiek, w swoim najbliższym otoczeniu – podkreśla Agnieszka Średniawa.
Jednak nie chodzi tylko o to, by dostrzec problem. Uczniowie mają także przedstawić swoje pomysły na projekt, którego
realizacja – przy udziale młodych ludzi – pomogłaby w skutecznej walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w ich
środowisku. Istotnym elementem powinno być wskazanie możliwości, jakie w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem
oferuje Unia Europejska.
Uczestnicy konkursu mogą przygotować swoje prace w formie eseju, prezentacji, fotoreportażu lub wideoreportażu.
Gotowe prace będzie można nadsyłać do 17 października 2010 roku.
Zostaną one ocenione przez jury złożone z przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Centrum Edukacji Obywatelskiej i PKE. Jury wybierze trzy najlepsze
prace w każdej kategorii (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne). Lista laureatów zostanie ogłoszona 20 listopada 2010 r.
NIE WYKLUCZAM! - to już czwarta edycja konkursu organizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w
Polsce. W 2007 roku prace konkursowe nawiązywały do pytania "Co się zmieniło w Twoim życiu dzięki funduszom
unijnym?" Druga edycja pt. "Europa Wielu Kultur" była związana z obchodzonym w 2008 r. Europejskim Rokiem Dialogu
Międzykulturowego.
W 2009 r. wypadała piąta rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, dlatego konkurs „Przybij piątkę!” nawiązywał
do tego wydarzenia oraz dwudziestej rocznicy przemian ustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Napłynęło ponad
300 prac zespołowych z całej Polski, co oznacza zaangażowanie blisko 1200 osób – uczniów i nauczycieli. – Wasze
doświadczenie jest wyjątkowe i mogłoby stanowić cenną lekcję, zwłaszcza dla młodych ludzi z krajów Europy Zachodniej.
Uczy doceniać sukcesy płynące z integracji europejskiej – mówiła laureatom podczas gali finałowej Marie-Therese DuffyHaeulser, p.o. Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

REGULAMIN W SKRÓCIE
Kto może uczestniczyć?
Trzyosobowe zespoły uczniów ze szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych (zasadnicze szkoły zawodowe, licea
ogólnokształcące, licea profilowane technika, szkoły specjalne).
Jak wziąć udział w konkursie?
Porozmawiajcie z ludźmi, którym według Was grozi wykluczenie społeczne ze względu na wiek, niepełnosprawność,
trudną sytuację materialną. Pomyślcie, co możecie zrobić, aby im pomóc? Jakie możliwości daje w tym zakresie Unia
Europejska? Podzielcie się obserwacjami dotyczącymi wykluczenia społecznego w Waszym najbliższym otoczeniu i
zaproponujcie jak walczyć z tym zjawiskiem.
Wasze prace mogą mieć formę eseju, wywiadu, reportażu, prezentacji, fotoreportażu lub wideoreportażu!
Zapiszcie Waszą pracę na CD lub DVD i wyślijcie ją wraz z formularzem zgłoszeniowym [135 KB] do 17 października
2010r włącznie (liczy się data stempla pocztowego) na adres:
Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Nowakowskiego 10/1
00-666 Warszawa
z dopiskiem „NIE WYKLUCZAM!”
Co w nagrodę?
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Członkowie trzech najlepszych zespołów z gimnazjów i trzech ze szkół ponadgimnazjalnych otrzymają cyfrowe aparaty
fotograficzne oraz dyplomy, które wręczymy podczas gali finałowej w Warszawie. Wszyscy laureaci i ich opiekunowie
zostaną zaproszeni do udziału w Wielkiej Gali Integracji, imprezie organizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Integracji i Przedstawicielstwo KE w Sali Kongresowej w Warszawie 2 grudnia 2010. Finał konkursu, połączonego z
uroczystym wręczeniem laureatom nagród, odbędzie się dnia 3 grudnia 2010 r. w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji
Europejskiej w Polsce.
Na najlepsze zespoły czeka wycieczka do Brukseli i zwiedzanie instytucji europejskich.
Potrzebujesz więcej informacji?
Znajdziesz je przede wszystkim na stronie internetowej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce a zwłaszcza w
Regulaminie konkursu oraz w opracowaniu "Pytania i odpowiedzi", które będzie na bieżąco aktualizowane na niniejszej
stronie.
Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: nie-wykluczam@ceo.org.pl
Źródło: Wydział prasowy - Komisja Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce

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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