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II Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT - Południowa Wielkopolska funkcjonujący przy
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim serdecznie zaprasza
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Wielkopolski do udziału w II Konkursie Wiedzy o
Unii Europejskiej. Konkurs odbędzie się dnia 9 listopada br. w Zespole Szkół Technicznych w
Ostrowie Wielkopolskim.
Celem Konkursu jest:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

inspirowanie uczniów do zainteresowania się problematyką europejską;
przybliżanie wiedzy o krajach Unii Europejskiej;
uświadamianie młodzieży ich roli w zjednoczonej Europie;
szerzenie wśród młodzieży wiedzy o krajach różniących się kulturą, zwyczajami, językami ale prowadzących
wspólna politykę gospodarczą i społeczną;
rozwijanie zainteresowania UE jako organizacją, której członkiem jest Polska;
popularyzowanie wiedzy o działalności UE poprzez poszukiwanie przez uczniów informacji o tej organizacji;
kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka;
krzewienie idei jednoczącej się Europy;
kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących problematyki europejskiej;
wzmacnianie poczucia tożsamości europejskiej

W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego (limit wieku 21 lat),
których nazwiska zostaną zamieszczone na formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 1 do Regulaminu), przesłanym w
terminie do 2 listopada 2010 r. przez placówkę szkolną.
Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać pocztą pod adres:
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Ks. Kard. M. Ledóchowskiego 36
63-400 Ostrów Wielkopolski
z dopiskiem - "Konkurs"
bądź faksem pod numer: (62) 736 10 27
lub też w wersji elektronicznej na adres: europe-direct.ostrow@ctiw.pl
Konkurs odbędzie się 9 listopada 2010 r. w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poznańskiej
43, o godzinie 10.00 (szczegółowy program Konkursu stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu). Konkurs będzie miał
charakter testu pisemnego składającego się z 35 pytań, które należy rozwiązać w ciągu 60 minut.
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Zakres pytań obejmował będzie następujące dziedziny:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historia powstania Unii Europejskiej;
Europejskie symbole;
Polska w Unii Europejskiej;
Proces rozszerzenia Unii Europejskiej;
Wspólna waluta europejska;
Struktura władzy w Unii Europejskiej;
Organy i instytucje Unii Europejskiej;
Najważniejsze traktaty europejskie;
Agencje europejskie;
Parlament europejski - deputowani, frakcje.

Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące Konkursu należy kierować do:
Martyna Kruszyk
e-mail: m.kruszyk@euro.ctiw.pl
tel.: 62 736 10 27
Szczegółowe informacje wraz z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym znajdują się na:
www.europe-direct.ostrow.ctiw.pl w zakładce Konkursy.
Wśród nagród głównych znajdują się notebook, telewizor LCD oraz rower miejski.

Dłuższy Konkurs dla Młodzieży z województwa wielkopolskiego
D
Do 5 listopada przedłużyliśmy termin nadsyłania prac w Konkursie dla Młodzieży związanym z
Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Prace konkursowe powinny
odwoływać się do problematyki związanej z Rokiem 2010.
Cel konkursu:
Podnoszenie świadomości społecznej oraz uwrażliwienie młodych ludzi na problem 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.
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Formy prac:
Prace konkursowe mogą przybrać formę fotoreportażu, plakatu, grafiki, 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 5 listopada 2010 r.
Dodatkowe informacje dotyczące Europejskiego Roku 2010:
www.2010againstpoverty.eu
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

Nowe projekty Eurocentrum dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą
Decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Eurocentrum Innowacji i
Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim uzyskało blisko 6 milionów złotych na
realizację dwóch projektów skierowanych do osób planujących podjąć samozatrudnienie, w
ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt pn.: "Drogowskaz do biznesu", skierowany jest do 80 osób zamieszkujących
powiaty: ostrowski, pleszewski, jarociński, krotoszyński, powiat miasto Kalisz oraz powiat
kaliski. Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne oraz osoby nieaktywne
zawodowo, które nie prowadziły działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do
projektu.
Działania w projekcie przewidują: 55 h szkoleń (psychologiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, zasady
rejestracji i prowadzenia własnej firmy, ZUS, opodatkowanie, księgowość, Biznes Plan), doradztwo indywidualne,
indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym celem stworzenia Indywidualnego Planu Działania oraz wsparcie
doradcze podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także szkolenia dla nowopowstałych
mikroprzedsiębiorstw.
48 Beneficjentów Ostatecznych projektu otrzyma bezzwrotne wsparcie finansowe w kwocie maksymalnie do 40 000,00
PLN oraz dodatkowo wsparcie pomostowe wypłacane w sześciu comiesięcznych ratach w wysokości 1 317,00 PLN.
O zakwalifikowaniu się do projektu decydować będzie ocena złożonego formularza rekrutacyjnego oraz badanie
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predyspozycji osobowościowych kandydatów przeprowadzone na podstawie testu osobowości oraz rozmowy
kwalifikacyjnej z psychologiem.
Priorytetowo traktowane będą następujące grupy osób:
•
•
•
•
•

kobiety - minimum 55% uczestników projektu;
osoby w wieku 45-64 lata - minimum 25% uczestników projektu;
osoby w wieku 15-24 lata - minimum 25% uczestników projektu;
osoby, które utraciły pracę z przyczyn pracodawcy - minimum 20% uczestników projektu;
osoby niepełnosprawne - minimum 10% uczestników projektu

Projekt pn.: "Sam sobie sterem", skierowany jest do 60 osób zamieszkujących powiaty kępiński i ostrzeszowski.
Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne oraz osoby nieaktywne zawodowo, które nie prowadziły działalności
gospodarczej
w
ciągu
ostatnich
12
miesięcy
przed
przystąpieniem
do
projektu.
Działania w projekcie przewidują: 55 h szkoleń (psychologiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, zasady
rejestracji i prowadzenia własnej firmy, ZUS, opodatkowanie, księgowość, Biznes Plan), doradztwo indywidualne,
indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym celem stworzenia Indywidualnego Planu Działania oraz wsparcie
doradcze podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także szkolenia dla nowopowstałych
mikroprzedsiębiorstw.
36 Beneficjentów Ostatecznych projektu otrzyma bezzwrotne wsparcie finansowe w kwocie maksymalnie do 40 000,00
PLN oraz dodatkowo wsparcie pomostowe wypłacane w sześciu comiesięcznych ratach w wysokości 1 317,00 PLN.
O zakwalifikowaniu się do projektu decydować będzie ocena złożonego formularza rekrutacyjnego oraz badanie
predyspozycji osobowościowych kandydatów przeprowadzone na podstawie testu osobowości oraz rozmowy
kwalifikacyjnej
z
psychologiem.
Priorytetowo traktowane będą następujące grupy osób:
•
•
•
•
•

kobiety - minimum 55% uczestników projektu;
osoby w wieku 45-64 lata - minimum 25% uczestników projektu;
osoby w wieku 15-24 lata - minimum 25% uczestników projektu;
osoby, które utraciły pracę z przyczyn pracodawcy - minimum 20% uczestników projektu;
osoby niepełnosprawne - minimum 10% uczestników projektu

Realizacja ww. projektów rozpocznie się niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.
Termin rozpoczęcia rekrutacji do projektu zostanie podany do wiadomości na stronie internetowej Eurocentrum, na której
zamieszczone zostaną również bezpośrednie adresy stron internetowych ww. projektów, na których to stronach znajdą
się wszystkie niezbędne informację.
W razie jakichkolwiek pytań, uprzejmie prosimy o kontakt z konsultantami Punktu Konsultacyjnego Eurocentrum pod
numerem telefonu 62 735 55 48, bądź bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym, czynnym od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7.00 do 15.00 w siedzibie Eurocentrum, bądź też podczas dyżurów konsultantów PK w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Pleszewie, w cztery pierwsze środy miesiąca w godzinach od 9.00 do 13.30.

30 lat „Solidarności” w Europie

Seminarium "Narodziny wolności", konkurs "Filmuj z wolnej stopy!", widowisko multimedialne
"Rytmy wolności" oraz wystawa zdjęć Erazma Ciołka "W drodze do wolności" – to cykl
niekonwencjonalnych imprez przygotowywanych przez Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce z okazji 30. urodzin "Solidarności".

"Rytmy wolności"
Uczcij narodziny wolności przy miksach muzyki lat 80.! Zapomnij o postawie "na baczność" i weź udział w wyjątkowym
wydarzeniu patriotycznym! DJ-e Duże Pe, B.A.R.T.O i Vinylstealer zaprezentują całkowicie rewolucyjny wymiar muzyki
tego okresu, a całość doprawią obrazem Motivo i Disenti. Świętuj z nami 8 października w Centralnym Basenie
Artystycznym w Warszawie. Bawimy się od 21.00 do 04.00!
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Tutaj znajdziesz program imprezy i formularz zgłoszeniowy.
Nowatorska forma świętowania historycznej rocznicy ma przekonać do udziału w wydarzeniach ludzi pokolenia lat 80.,
którzy w największym stopniu zyskali na transformacji i dziś bez przeszkód mogą podróżować, studiować i zawierać
znajomości z rówieśnikami w całej Europie.
- Nasza inicjatywa ma pokazać młodym ludziom, że idee solidarnościowe można przełożyć na język ich pokolenia.
Chcemy dać im możliwość uczestniczenia w patriotycznym święcie w sposób, który jest im bliski – podkreśla Sebastian
Rysz z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
"Narodziny wolności"
Jakie zmiany zainicjowała "Solidarność" w Europie? Czym była dla opozycjonistów z innych krajów i w jaki sposób jej
zwycięstwo przyczyniło się do rozwoju idei integracji europejskiej? Czy bez "Solidarności" możliwy byłby obecny kształt
wolnej i zjednoczonej Europy?
Nad tymi tematami zastanowią się i uczestnicy i zaproszeni goście seminarium zatytułowanego "Narodziny Wolności",
które zaplanowano 11 października w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Gościem specjalnym spotkania będzie
Przewodniczący Komisji Europejskiej - José Manuel Barroso.
Więcej informacji o seminarium oraz formularz zgłoszeniowy znajdziesz tutaj.
Wydarzenie będzie niepowtarzalną okazją do osobistego spotkania z bohaterami lat osiemdziesiątych. Swój udział
zapowiedzieli twórcy „Solidarności”, w tym Tadeusz Mazowiecki, pierwszy niekomunistyczny premier Polski po II wojnie
światowej, Henryka Krzywonos, inicjatorka strajku gdańskich tramwajów w sierpniu 1980 r. a także dawni opozycjoniści
z krajów Europy Środkowej.
"Filmuj z wolnej stopy!"
Czym jest dla Ciebie wolność, niezależność, solidarność, swoboda? Jeśli chcesz w szczególny sposób uczcić narodziny
"Solidarności" i zaprezentować własny pogląd na te idee, weź udział w konkursie!
Nakręć krótki film przy użyciu telefonu, kamery lub aparatu, który będzie dowolną interpretacją tematu "Wolność wczoraj
i dziś", wrzucić go na www.youtube.pl, a następnie wejdź na stronę http://ec.europa.eu/polska/konkurs_filmowy i prześlij
nam swoje zgłoszenie. Liczymy na głos młodego pokolenia! Głos, który jest świadectwem tego, o co walczyli
bohaterowie "Solidarności"!
Zakwalifikowane do konkursu prace oceni jury w składzie:









Robert Gliński (reżyser filmowy, twórca m.in. filmów "Cześć Tereska", "Świnki", rektor PWSFTViT w Łodzi,
przewodniczący jury),
Katarzyna Rosłaniec (reżyserka filmu "Galerianki"),
Jarosław Suchan (dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi),
Marian Prokop (autor zdjęć do filmu "Wojna polsko-ruska"),
Karol Radziszewski (malarz, performer, autor instalacji i fotografii, publicysta, laureat "Paszportu Polityki" w
kategorii sztuki wizualne),
Bodo Kox (reżyser, aktor, twórca offowy)
Bartosz Węglarczyk (szef działu zagranicznego w "Gazecie Wyborczej")
Ewa Synowiec (dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej do 10 listopada. Autor wyróżnionej pracy otrzyma nagrodę –
aparat fotograficzny CANON EOS 500d.
Zgłaszać się można do 30 października 2010 r.
Więcej informacji na stronie PKE: www.ec.europa.eu/polska

Źródło: Wydział prasowy - Komisja Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce
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Granty na produkcję programów telewizyjnych i radiowych oraz inicjatyw internetowych w 2011 roku
D
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego przyzna na 2011 rok
dotacje (granty), aby wesprzeć produkcję programów telewizyjnych i radiowych oraz
inicjatywy internetowe. Termin składania wniosków upływa 18 października 2010.
Projekty powinny być ukierunkowane na rzetelne i obiektywne informowanie o roli i
działalności Parlamentu Europejskiego oraz na pobudzenie zainteresowania i
zaangażowania obywateli w procesy podejmowania decyzji w Unii Europejskiej.
Zaproszenie do składania wniosków można znaleźć pod adresem:
http://www.europarl.europa.eu/tenders/subventions_call_proposal_2011.htm
Ogólne informacje o dotacjach PE można znaleźć na stronie:
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?language=PL&id=64
Źródło: Parlament Europejski Biuro Informacyjne 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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