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Reportaże o ubóstwie- nowy termin

Do 7 listopada przedłużono termin nadsyłania prac w konkursie "Młodzi reporterzy przeciwko
ubóstwu". Do udziału zostały dopuszczone - obok studentów dziennikarstwa - również osoby
studiujące stosunki międzynarodowe i nauki polityczne. Wybrane reportaże zostaną
zaprezentowane podczas Europejskich Dni Rozwoju, zaś zwycięzcy odbędą wycieczkę do
jednego z krajów partnerskich KE w Afryce.
Studenci państw członkowskich UE zaproszeni są do przesłania reportażu na temat kwestii dotyczących rozwoju. Nowy
termin ma zapewnić wystarczająco dużo czasu wszystkim uczestnikom na przygotowanie artykułu lub audycji.
- Tylko pięć lat pozostało nam na osiągnięcie milenijnych celów rozwoju i wydźwignięcie milionów ludzi z ubóstwa. Na tym
etapie najważniejszym zadaniem społeczności międzynarodowej jest udowodnienie, że traktuje ona poważnie swoje
obietnice złożone najbiedniejszym. Dziennikarze odgrywają ważną rolę w podnoszeniu świadomości i umieszczaniu
kwestii rozwoju w programie politycznym. Mam nadzieję, że konkurs pozwoli ujawnić kreatywność i zaangażowanie wielu
młodych reporterów - stwierdził Andris Piebalgs, komisarz ds. rozwoju.
Konkurs "Młodzi reporterzy przeciwko ubóstwu", zorganizowany we współpracy z Europejskim Centrum Dziennikarstwa,
to inicjatywa skierowana do studentów dziennikarstwa, komunikacji społecznej, nauk politycznych, rozwoju oraz
stosunków międzynarodowych w państwach członkowskich UE, której celem jest zwiększenie zainteresowania kwestiami
rozwoju.
Do dnia 7 listopada studenci mogą zgłaszać reportaże pisemne lub radiowe na temat UE i pomocy rozwojowej. W
oparciu o ten reportaż oraz formularz zgłoszeniowy 33 wybranych kandydatów zostanie zaproszonych do udziału w
warsztatach podczas Europejskich Dni Rozwoju w grudniu w Brukseli.
Podczas warsztatów studenci będą zdawać relacje na żywo z Dni Rozwoju na specjalnej stronie internetowej
http://www.youngreporters.net/. Będą mieć również możliwość przekazywania relacji do krajowych i lokalnych mediów w
swoich państwach.
Uczestnicy będą mogli zdobyć nagrodę na zakończenie konkursu w kategoriach: najlepszy reportaż pisemny, najlepszy
reportaż radiowy i najbardziej oryginalna wiadomość. Doceniona zostanie wysoka jakość i oryginalny charakter doniesień
dla mediów. W skład jury będą wchodzić dziennikarze i nauczyciele dziennikarstwa z państw członkowskich UE. Główną
nagrodą będzie wycieczka prasowa do jednej z delegatur UE w Afryce.
Więcej informacji
"Młodzi reporterzy przeciwko ubóstwu": http://www.youngreporters.net/.
"Muzyka przeciw ubóstwu": http://www.ifightpoverty.eu/act/music-contest.
Biuro Współpracy Zewnętrznej EuropeAid: http://ec.europa.eu/europeaid/index_pl.htm.
Źródło: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
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Ogłoszono najnowszą edycję konkursu o Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży

Ogłoszono rozpoczęcie konkursu o przyszłoroczną Nagrodę im. Karola Wielkiego dla
Młodzieży.
Nagroda jest przyznawana młodym ludziom realizującym projekty
promujące wzajemne zrozumienie pomiędzy obywatelami różnych narodów Europy.
Zgłoszenia do czwartej edycji konkursu przyjmowane są do 23
stycznia 2011.

Wzory do naśladowania dla młodych Europejczyków
Nagroda im. Karola Wielkiego to projekt organizowany wspólnie przez Parlament Europejski i
Fundację Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie. Konkurs jest
adresowany do osób w wieku od 16 do 30 lat.
Do konkursu zgłaszane sa projekty ułatwiające porozumienie i współpracę między obywatelami krajów europejskich oraz
budujące poczucie europejskiej tożsamości, np. programy wymiany młodzieży, projekty artystyczne, bądź internetowe na
skalę europejską.
Łączna pula nagród pieniężnych to 10000 Euro. Trzy zwycięskie projekty zostaną nagrodzone sumami 5000, 3000 oraz
2000 Euro. Zwycięzcy zostaną także zaproszeni do siedziby Parlamentu Europejskiego.
Zwycięzcy poprzednich edycji
W 2010 roku pierwsze miejsce w konkursie zajął niemiecki projekt zatytułowany "Europejska sieć CNC - Pociągi dla
Europy". 24 szkoły zawodowe z różnych krajów UE, wzorując się na projekcie Airbusa, połączyły siły by zbudować
wąskotorowy pociąg. Wagony zostały ozdobione motywami reprezentującymi poszczególne państwa członkowskie Unii.
Drugą nagrodę otrzymał irlandzki projekt książkowy "Tu Jesteś", a trzecią przyznano projektowi "Konkurs Najlepsza
Inżynieria" z Bułgarii.
W 2009 roku Nagrodę zdobył polski projekt edukacyjny "YOUrope needs YOU" realizowany przez oddział Europejskiego
Forum Studentów AEGEE w Krakowie.
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Europejskiej Nagrody im. Karola Wielkiego dla Młodzieży,
pod adresem:
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/pl/introduction.html
Dodatkowych informacji może udzielić:
Ayla Sultan Çiçek
ayla.cicek@europarl.europa.eu
Tel: 32-2-284 10 09
Kom: +32-498-98 13 37

Źródło: Parlament Europejski- Biuro Informacyjne w Polsce

Kubański dysydent laureatem tegorocznej Nagrody im. Sacharowa
Kubański dysydent Guillermo Farinas został tegorocznym laureatem Nagrody na Rzecz
Wolności Myśli im. Andrieja Sacharowa przyznawanej przez Parlament Europejski.
Farinas jest kubańskim doktorem psychologii, niezależnym dziennikarzem i dysydentem
politycznym. Protestując przeciwko kubańskiemu reżimowi i cenzurze przeprowadził 23 głodówki.

Konserwatystów

i

Do nagrody był nominowany przez grupy Europejskiej
Reformatorów,
posła
Edvarda
Kožušníka
i
91

Partii Ludowej, Europejskich
innych
posłów
do
PE.

Nagroda im. Sacharowa jest przyznawana przez Parlament Europejski od 1988 roku. Wyróżniane są nią osoby lub
organizacje walczące o prawa człowieka i podstawowe wolności oraz przeciwko uciskowi i niesprawiedliwości.
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Ceremonia wręczenia Nagrody odbędzie sie 15 grudnia w Strasburgu.
Strona internetowa Nagrody im. Sacharowa
Źródło: Parlament Europejski Biuro Informacyjne w Polsce
Granty na rok wolontariatu
Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów służących
rozwojowi nowatorskich metod współpracy w dziedzinie wolontariatu.
Na dotacje liczyć mogą jeden lub dwa projekty przewidujące przetestowanie i rozwinięcie innowacyjnych
sposobów współdziałania organizacji zajmującymi się wolontariatem. Projekt musi być realizowany przez
podmioty z co najmniej czterech krajów UE.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija 12 listopada 2010 roku.
Szczegółowy opis inicjatywy wraz z potrzebną dokumentacją oraz kryteriami znaleźć można na stronie Komisji
Europejskiej.
Streszczenie zasad konkursu także w bazie programów Eurodesk Polska.

Źródło: Eurodesk Polska

Unijna pomoc dla 590 pracowników wielkopolskich zakładów przemysłu motoryzacyjnego
Komisja Europejska zaaprobowała wniosek władz Polski o wsparcie w ramach Europejskiego
Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Kwota 633 077 euro, o którą wystąpiła Polska,
pomoże 590 zwolnionym pracownikom w powrocie na rynek pracy. Wniosek złożono po tym,
jak pracę straciło 1 104 pracowników dwóch wielkopolskich przedsiębiorstw produkujących
przewody i systemy okablowania dla przemysłu motoryzacyjnego. Wniosek zostanie teraz
skierowany do Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich (władzy budżetowej UE),
które zatwierdzają uwolnienie środków.
Popyt w przemyśle motoryzacyjnym w Europie gwałtownie spadł, co oznacza trudności dla pracowników. Jestem
przekonany, że dzięki dzisiejszej decyzji pracownicy ci zwiększą swoje umiejętności, co pomoże im wrócić na rynek
pracy", powiedział komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László Andor.
Wniosek Polski ma związek ze zwolnieniem 1 104 pracowników dwóch przedsiębiorstw w zachodniej Wielkopolsce
produkujących przewody i systemy okablowania dla przemysłu motoryzacyjnego: SEWS Polska Sp. z o.o. i Leoni
Autokabel Polska Sp. z o.o. Zwolnienia były konsekwencją kryzysu finansowego i gospodarczego, który spowodował
znaczny spadek popytu na samochody i części samochodowe. Produkcja samochodów w Polsce w pierwszej połowie
2009 r. stanowiła jedynie 48,7 proc. produkcji w analogicznym okresie w 2008 r., a w sektorze samochodów ciężarowych
zaledwie 27 proc. produkcji w analogicznym okresie w 2008 r.
Problem najbardziej dotknął trzy powiaty w południowej Wielkopolsce: Ostrzeszów, Leszno i Rawicz, a wpływ zwolnień w
skali lokalnej jest znaczący. W okresie od grudnia 2008 r. do grudnia 2009 r. osoby, które straciły pracę w dwóch
wspomnianych przedsiębiorstwach, stanowiły 9 proc. ogółu bezrobotnych w Lesznie, 14,8 proc. w Rawiczu i 33,4 proc. w
Ostrzeszowie.
Adresaci pomocy finansowej to 590 pracowników, którzy doświadczyli największych trudności z powrotem na rynek
pracy. Pakiet wsparcia z funduszu oferuje pracownikom przemysłu motoryzacyjnego w Wielkopolsce szkolenia w miejscu
pracy, inne szkolenia i przekwalifikowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb, pomoc w samozatrudnieniu, sprzęt i
doposażenie miejsca pracy oraz dodatki na szkolenia. Łączny szacowany koszt pakietu to niecały milion euro, przy czym
wsparcie z EFG, o które zwrócono się do Unii Europejskiej, ma wynieść 633 077 euro.
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Informacje ogólne
Od początku działania funduszu w 2007 r. złożono 65 wniosków na łączną kwotę rzędu 373,6 miliona euro, co pozwoliło
udzielić pomocy ponad 70 000 pracowników. Wnioski o wsparcie z EFG dotyczyły: przemysłu motoryzacyjnego (Francja,
Hiszpania, Portugalia, Austria, Niemcy, Szwecja), wyrobów włókienniczych (Włochy, Malta, Litwa, Portugalia, Hiszpania i
Belgia), telefonów komórkowych (Finlandia i Niemcy), artykułów gospodarstwa domowego (Włochy), komputerów i
sprzętu elektronicznego (Irlandia i Portugalia), urządzeń mechanicznych/elektronicznych (Dania i Niemcy), naprawy i
konserwacji statków powietrznych i statków kosmicznych (Irlandia), szkła kryształowego (Irlandia), ceramiki i kamienia
naturalnego (Hiszpania), budownictwa (Holandia, Irlandia i Litwa), cieślarstwa i stolarstwa (Hiszpania), urządzeń
elektrycznych (Litwa), przemysłu wydawniczego i poligraficznego (Holandia), mebli (Litwa), handlu detalicznego (Czechy i
Hiszpania) oraz handlu hurtowego (Holandia). Sprawozdania końcowe dotyczące przypadków, w których udzielono
wsparcia z EFG, dowodzą, że fundusz stanowi cenne narzędzie pomagające w pozostaniu na rynku pracy i znalezieniu
nowego zatrudnienia.
EFG został ustanowiony przez Parlament Europejski i Radę pod koniec 2006 r. z inicjatywy przewodniczącego Komisji
José Manuela Barroso, aby pomóc osobom, które straciły pracę w związku ze skutkami globalizacji. W czerwcu 2009 r.
zmieniono przepisy dotyczące EFG, aby wzmocnić jego rolę jako instrumentu wczesnej interwencji. Fundusz stanowi
część odpowiedzi Europy na kryzys finansowy i gospodarczy. Dnia 2 lipca 2009 weszło w życie zmienione
rozporządzenie w sprawie EFG, które ma zastosowanie do wszystkich wniosków otrzymanych od dnia 1 maja 2009 r.
Dodatkowe informacje
Strona internetowa EGF: http://ec.europa.eu/egf
Audiowizualne materiały informacyjne:
Europa
walczy
z
kryzysem:
odnowiony
Europejski
Fundusz
Dostosowania
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=9847&src=1

do

Globalizacji

Stawienie
czoła
zglobalizowanemu
światu
Europejski
Fundusz
Dostosowania
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=4096&src=4

do

Globalizacji:

Aby otrzymywać pocztą elektroniczną bezpłatny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw
społecznych i równości szans, odwiedź stronę:
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Źródło: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

Adres redakcji:
Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT – Południowa Wielkopolska
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63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax (062) 736 10 27
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www.europe-direct.ostrow.ctiw.pl

Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej
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