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Życzenia Noworoczne

W Nowym Roku wszystkim naszym Klientom składamy
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej.

Spróbuj swoich sił … i wygraj
Punkt Informacyjny Europe Direct - Południowa Wielkopolska serdecznie zaprasza młodzież
ponadgimnazjalną do udziału w eliminacjach Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości. OWOW
to interdyscyplinarny konkurs, którego celem jest zainteresowanie młodzieży problematyką
wynalazczą. Lubimy i wspieramy takie inicjatywy!
Celem Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości jest zainteresowanie młodzieży problematyką
wynalazczą, szczególnie w zakresie:
•
•
•
•

prawa własności przemysłowej,
umiejętności dokonywania i zgłaszania projektów wynalazczych,
technik twórczego myślenia,
poznania ważniejszych wynalazków i ich twórców.

Konkurs odbywa się w formie trójstopniowych eliminacji:
•
•
•

szkolne,
okręgowe,
ogólnopolskie.

Są one realizowane przy udziale szkół ponadgimnazjalnych oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w
PZSWIR.
Poza Punktem Informacyjnym Europe Direct - Południowa Wielkopolska przedsięwzięcie wspierają:
•
•
•
•

Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Urząd Patentowy RP,
Urzędy Marszałkowskie,
Kuratoria Oświaty,
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•

portal Innowacyjny Przedsiębiorca.pl

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i
Racjonalizatorów w Warszawie: http://www.pzswir.pl
Konkurs dla oszczędnych
Twoja szkoła umie oszczędzać energię? Macie innowacyjne pomysły, jak wykorzystywać
ją efektywnie? Weźcie udział w U4energy Competition.
W konkursie uczestniczyć mogą szkoły z całej Unii Europejskiej oraz Chorwacji,
Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Obowiązują trzy kategorie: działania na rzecz
efektywności energetycznej w szkołach, najlepsze działania pedagogiczne
popularyzujące oszczędne korzystanie z energii oraz najlepsza kampania na rzecz
zwiększenia świadomości w tej dziedzinie. Nauczyciele i uczniowie mogą zgłosić swój udział nawet we wszystkich trzech
kategoriach.
Termin przyjmowania zgłoszeń mija 16 maja 2011 r. Więcej informacji o wymaganiach konkursowych na stronie
www.u4energy.eu

Źródło: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

Konkurs na najlepszą pracę magisterską o Funduszach Europejskich w Wielkopolsce
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił II edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską o
Funduszach Europejskich w Wielkopolsce. W konkursie mogą wziąć udział prace obronione w terminie od 1
września 2007r. do 30 września 2011r. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października 2011r.
Dla laureatów przygotowano atrakcyjne nagrody finansowe i dodatkowe upominki.
•
•
•
•

I miejsce – 5000 zł brutto
II miejsce – 3000 zł brutto
III miejsce – 2000 zł brutto
Dodatkowe wyróżnienia (zgodnie z decyzją Komisji Konkursowej)

Tematyka pracy powinna być poświęcona Funduszom Europejskim i ich wpływom na rozwój regionu, a przede wszystkim
Wielkopolskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu na lata 2007-2010. Zależy nam na pracach badawczych,
analitycznych,
wskazujących
oddziaływanie
WRPO
na
region.
Szczegółowe warunki uczestnictwa oraz Regulamin Konkursu dostępne są na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl.
Dodatkowe informacje można także uzyskać pod nr tel.: 61/ 65-80-607 oraz e-mail:
promocja.wrpo@wielkopolskie.pl

Źródło: www.wrpo.wielkopolskie.pl

Lekcje europejskie w SP nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim
Co to jest Unia Europejska? Ile liczy państw? Jak nazywa się hymn EU? Kto jest
przewodniczącym Parlamentu Europejskiego? Na te i wiele innych pytań
uzyskali odpowiedź uczniowie, którzy mieli możliwość uczestniczenia w lekcji
europejskiej.
Na zaproszenie opiekunów Szkolnego Klubu
Europejskiego - p. Ewę Szóstak i p. Urszulę
Kupczyk konsultantka Punktu Martyna Kruszyk
udała się do Szkoły Podstawowej nr 9 w Ostrowie
Wielkopolskim.
Tematyka lekcji dotyczyła krótko przedstawionej
historii powstania Unii, geografii, waluty unijnej. Wszystko to przybliżyła uczniom
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prezentacja multimedialna. W lekcji europejskiej udział wzięło prawie 40 osób. Uczniowie brali udział w pogadance,
kolorowali flagi, maskotkę unijną - Syriusza, a na koniec rozwiązali test, który sprawdził ich wiedzę dotyczącą Unii
Europejskiej. Po przeprowadzonej lekcji uczniowie zyskali nie tylko wiedzę na temat Unii, ale otrzymali również miłe
niespodzianki w postaci map i książeczek o tematyce unijnej.

Święta europejskie w SP we Franklinowie
W
miesiącu grudniu
konsultantki Punktów
Informacyjnych Europe Direct - Południowa
Wielkopolska
i
Poznań,
uczestniczyły
w
zorganizowanych przez nauczycieli i uczniów Szkoły
Podstawowej
we
Franklinowie
jasełkach
europejskich.
Uczniowie Szkoły Podstawowej we Franklinowie
aktywnie włączyli się w ogólnoeuropejską akcję
wymiany ozdób bożonarodzeniowych. W ramach
tej akcji każda szkoła musiała wykonać choinkowe
dekoracje, które są typowe dla jej regionu lub kraju.
Mogły być one dowolnej wielkości i wykonane z
różnych materiałów. Każda szkoła otrzymała
komplet dekoracji choinkowych oraz pakiet
informacyjny od każdej szkoły biorącej udział w
projekcie. Uczniowie szkoły we Franklinowie
udekorowali szkolną choinkę dekoracjami, które
otrzymali, co sprawiło, że końcowym produktem,
rezultatem projektu była Europejska Choinka.
Międzyeuropejską Wymianę Ozdób Choinkowych
pomiędzy szkołą we Franklinowie a innymi
europejskimi
szkołami
koordynował
Punkt
Informacyjny Europe Direct Poznań.

Razem przeciwko ubóstwu i wykluczeniu społecznemu
Jednym z celów UE na rok 2020 jest wydźwignięcie 20 mln osób z ubóstwa.
Ponad 80 mln osób w UE jest zagrożonych ubóstwem. Sytuację pogorszył jeszcze kryzys
gospodarczy - jego skutki najboleśniej odczuły osoby w najtrudniejszym położeniu. Aby móc
osiągnąć cel postawiony w strategii Europa 2020 , musimy zacząć działać już teraz.
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Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym wskaże nowe sposoby
działania i pomoże rządom i innym zainteresowanym stronom w opracowaniu skuteczniejszych i bardziej nowatorskich
metod walki z ubóstwem.
Wprawdzie to przede wszystkim państwa członkowskie są odpowiedzialne za zwalczanie ubóstwa, jednak ogólnounijne
cele i metody działania już wcześniej zwiększyły skuteczność polityki krajowej w takich obszarach, jak ubóstwo dzieci i
zjawisko bezdomności.
Komisja chce teraz wesprzeć innowacyjność w dziedzinie polityki społecznej, oceniając
na podstawie małych projektów możliwe nowe kierunki polityki i reform. A wszystko to po
to, aby kraje UE mogły uczyć się od siebie, a w dłuższej perspektywie - zestroić ze sobą
nawzajem swoją politykę społeczną, tak aby przynosiła więcej rezultatów.
Na nadchodzące lata (zwłaszcza 2011-2012) zapowiadanych jest szereg inicjatyw, w tym
skoordynowanie polityki dotyczącej wolontariatu i wymiany informacji, nowe przepisy i
finansowanie projektów. Konkretne działania skoncentrują się wokół niesienia pomocy
grupom w najtrudniejszej sytuacji, w tym młodzieży, osobom niepełnosprawnym i mniejszościom takim jak Romowie.
Wytoczenie wojny ubóstwu niekoniecznie oznacza zwiększenie wydatków. Głównym celem jest podniesienie
skuteczności reform. Nacisk na innowacje i eksperymenty o charakterze społecznym powinien pomóc UE i jej państwom
członkowskim w zidentyfikowaniu obszarów, w których środki finansowe przełożą się na największe rezultaty.
Inicjatywy te to początek nowego etapu unijnej polityki włączenia społecznego - impulsu do ich realizacji dostarczył
Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.
Całoroczna kampania zmobilizowała wszystkie grupy społeczne i utrzymała problem ubóstwa wysoko na liście
politycznych priorytetów - w 29 krajach zrealizowano z tej okazji ponad 700 projektów.
Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym - działania UE
Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

Źródło: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

Wolontariat we Włoszech
Jeśli chcesz pomieszkać wśród krajobrazów jak z pocztówki, mamy coś dla ciebie.
ACLE szuka wolontariuszy, którzy chcą pomóc przy renowacji średniowiecznych budynków w
alpejskiej wiosce Baiardo. Ta praca będzie wymagała od ciebie sporej sprawności. Wolontariuszy
potrzeba przez cały rok, a szczególnie na wiosnę i latem.
Wolontariusz musi być pełnoletni. Organizator zapewnia tylko zakwaterowanie.
Rodzaj: workcamp
Rodzaj: krótkoterminowy
Gdzie: Włochy
Strona: http://www.acle.org/index.php/bajardo/volunteers.html
Źródło: Eurodesk Polska

Armia młodych bezrobotnych zmusza Brukselę do działania
Nowa inicjatywa UE - "Youth on the move" ma pomóc młodym w znalezieniu pracy. Skutki kryzysu
gospodarczego dotknęły młodzież znacznie silniej niż inne grupy społeczne. Komisja Europejska nie
mogła tego faktu nie zauważyć. Nowa unijna strategia "Europa 2020" poświęcona jest w dużej mierze
właśnie likwidacji skutków kryzysu. Przestawiona 15 września inicjatywa "Youth on the move" ma być
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elementem tego planu, skierowanym do młodzieży. To pierwszy unijny program działań, przewidujący reformy zarówno w
dziedzinie edukacji, jak i zatrudnienia.
Najważniejszym celem "Youth on the move" jest stworzenie młodzieży szans na zdobycie takich kwalifikacji, które
pozwolą z sukcesem poruszać się po rynku pracy. Właśnie brak tych kwalifikacji jest, zdaniem Komisji, główną przyczyną
bezrobocia wśród młodych, w dodatku z badań wynika, że za 10 lat będzie jeszcze trudniej - wysokich umiejętności
wymagało będzie co trzecie miejsce pracy w Europie.
Jak ten cel osiągnąć? Komisja skupiła się na trzech zadaniach. Po pierwsze, chce unowocześniać systemy edukacji i
szkoleń, by były lepiej dopasowane do potrzeb młodych ludzi i pracodawców. Po drugie, zamierza wspierać mobilność
młodych Europejczyków, zarówno na etapie edukacji, jak i poszukiwania pracy. Po trzecie, chce doprowadzić do takich
zmian w przepisach, dzięki którym zatrudnianie młodych będzie łatwiejsze.
Co konkretne zrobi Komisja? Już w 2011 r. roku ruszy pilotażowy program "Your first EURES job", zapewniający
poradnictwo zawodowe i finansowe wsparcie dla młodych osób szukających pracy w Europie. Komisja sprawdza też
możliwość stworzenia, wspólnie z Europejskim Bankiem Centralnym funduszu pożyczek studenckich, a także funduszu
pożyczkowego dla młodych przedsiębiorców. Komisja chce też przekonywać Państwa Członkowskie do idei "youth
guarantee" - zgodnie z nią każdy młody człowiek w ciągu czterech miesięcy od zakończenia edukacji ma mieć
zapewnioną pracę, szkolenie lub staż.
Wprowadzenie "Youth on the move" oznaczać będzie zmiany w istniejących programach związanych z młodzieżą. Nowa
generacja inicjatyw, które zastąpią "Uczenie się przez całe życie", "Młodzież w działaniu" oraz "Erasmus mundus", ruszyć
ma w 2014. Programy te będą musiały służyć nie tylko realizacji celów inicjatywy "Youth on the move", ale także innego
przyjętego niedawno dokumentu - Planu na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia. Publiczne konsultacje w sprawie
nowych programów zakończyły się dopiero 30 listopada. Na ich podsumowanie poczekamy co najmniej kilka miesięcy.
Komisja Europejska ma nadzieję, że dzięki "YotM" do 2020 r. zmniejszy odsetek osób przedwcześnie kończących
edukację z 15 do 10 proc., a wskaźnik zatrudnienia wzrośnie do 75 proc.
Źródło: Eurodesk Polska

Adres redakcji:
Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT – Południowa Wielkopolska
ul. Budowlanych 5
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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