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IV EDYCJI KONKURSU WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ
CEL KONKURSU
Konkurs ma na celu zwiększenie zainteresowania problematyką europejską wśród młodych
ludzi, przybliżenie wiedzy o krajach Unii Europejskiej i uświadomienie młodzieży ich roli w zjednoczonej Europie.
KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
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 2012 r. przez placówkę szkolną.
JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU?
Formularze zgłoszeniowe powinny zostać przesłane przez szkolnego koordynatora pocztą na
adres:
Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT – Południowa Wielkopolska
ul. Budowlanych 5
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
GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI O KONKURSIE?
Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.europe-direct.ostrow.ctiw.pl w zakładce Konkursy.
Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące konkursu należy kierować do:
Martyna Kruszyk
tel.: 62/ 736 10 27; tel. kom.: 510 065 656

www.europe-direct.ostrow.ctiw.pl

Działania Europe Direct - Południowa Wielkopolska
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WARSZTATACH „MOBILNA MŁODZIEŻ”
Chcesz studiować, szkolić się lub pracować za granicą? Chcesz bezinteresownie pomagać
innym ale nie wiesz od czego zacząć?
Technika i innowacje to twoje hobby?
Masz pomysł na biznes i i chcesz sprawdzić się w roli młodego przedsiębiorcy?
Jeśli odpowiedź na któreś z tych pytań brzmi TAK - zapraszamy do udziału w warsztatach „MOBILNA MŁODZIEŻ”
Dowiesz się m.in.:
 jak Unia Europejska wspiera inicjatywy młodzieżowe?
 jakie możliwości szkoleń oferuje?
 co zrobić aby studiować za granicą?
 jak zostać wolontariuszem?
 jak profesjonalnie przygotować biznes plan?
Gdzie i kiedy?
Warsztaty odbędą 30 listopada 2012r. się w Zespole Szkół Technicznych, przy ul. Poznańskiej 43 w Ostrowie Wielkopolskim. Początek - godzina 10.00. Wszyscy spotykamy się w auli. Dokonując zapisu na wybrany przez siebie jeden z
czterech warsztatów otrzymasz od nas całą logistykę. Planowane zakończenie warsztatów - godz. 12.00.
Sesje tematyczne
Od godziny 10.45 równolegle będą odbywały się cztery różne warsztaty. Wybierz tematykę, która najbardziej Cię interesuje. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zapisz się już dzisiaj!
Możesz wybrać jeden spośród czterech interesujących warsztatów:
1/ Ucz się i studiuj w Europie.
2/ Uczestnicz - zmieniaj świat i siebie. Zostań wolontariuszem.
3/ Wynalazki i innowacje - rozwijaj kreatywność poprzez udział w Olimpiadach.
4/ Pracuj na swoim - przedsiębiorczość młodych.
Jak się zgłosić?
Aby zgłosić swój udział w warsztatach wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go mailem na adres: europe-direct.ostrow@ctiw.pl. Formularz dla uczniów zgłaszających się indywidualnie oraz formularz dla nauczycieli, którzy zgłaszają większą ilość osób znajdują się na stronie internetowej: www.europe-direct.ostrow.ctiw.pl
Uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe oraz catering.
Chcesz wiedzieć więcej?
Informacji dodatkowych udziela Pani Martyna Kruszyk - tel. 510 065 656; 62/ 736 10 27

www.europe-direct.ostrow.ctiw.pl

Informacje z Brukseli

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

BACK TO SCHOOL - POWRÓT DO SZKOŁY

Skąd biorą się Polacy w Brukseli? Odpowiedź brzmi – ze szkół
w całej Polsce! Przekonają się o tym uczestnicy tegorocznej
akcji "Back to School", czyli "Powrót do szkoły", która rozpoczyna się już w poniedziałek 29 października i potrwa do 9
listopada. Swoje byłe szkoły odwiedzi ponad trzydzieścioro
unijnych urzędników. Będą rozmawiać z uczniami o pracy w
Brukseli, odpowiadać na pytania dotyczące UE, i na własnym
przykładzie pokazywać, czym jest Unia i jakie możliwości ofe12-18 listopada, w 120 krajach, 10 milionów osób, 40 000 im- ruje młodym ludziom.
prez - tak będzie wyglądać Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Chodzi o propagowanie aktywnej postawy wobec życia, Do szkół wybierają się przedstawiciele wielu dyrekcji Komisji Europodejmowania działań na rzecz lokalnych społeczności i bra- pejskiej, którzy w swojej pracy zajmują się najróżniejszymi obszarania odpowiedzialności za losy świata. W tym roku głównym mi działań KE, poczynając od pomocy humanitarnej przez badania i
koordynatorem GEW w Polsce jest PKPP Lewiatan oraz Forum rozwój, aż po tłumaczenia pisemne.
Młodych Lewiatan, akcję wspiera Komisja Europejska w Pol- Każdy z nich opowie o swoich własnych doświadczeniach zawodosce.
wych i o własnej drodze do Brukseli lub Luksemburga (gdzie swoje
siedziby ma część działów KE). Dzięki temu spotkania nie będą
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości inspiruje i zachęca do działa- suchymi prelekcjami o UE, lecz pozwolą uczniom poznać funkcjonia dzięki lokalnym, krajowym i międzynarodowym wydarzeniom, nowanie unijnych instytucji "od kuchni".
mającym pomóc każdemu z nas odkryć w sobie innowatora i przedsiębiorcę.
Każda ze szkół biorących udział w programie otrzyma również zestaw dostosowanych do wieku uczniów publikacji na temat Unii
Wydarzenia na wielką i małą skalę umożliwiają ich uczestnikom Europejskiej.
bezpośredni kontakt z pracodawcami, mentorami, inwestorami –
stwarzając okazje, których nie wolno przegapić.
Początki akcji Back to School sięgają 2007 roku. W krajach sprawujących prezydencję w Radzie UE "powrót do szkoły" ma charakter
Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (Global niemal masowy – rok temu swoje szkoły odwiedziło ponad dwustu
Entrepreneurship Week) są premier Wielkiej Brytanii Gordon polskich pracowników instytucji UE, w tym troje polskich europoBrown, prezes amerykańskiej Fundacji Kauffmana - Carl Schramm i słów oraz komisarz Janusz Lewandowski.
brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark.
Było to bardzo pozytywne doświadczenie, zarówno dla wracających
W tegoroczny Światowy Tydzień Przedsiębiorczości zaangażowa- po latach w szkolne mury urzędników, jak i dla młodych ludzi biorąnych jest ponad 120 państwach z całego świata. W każdym z kra- cych udział w spotkaniach. Dlatego w tym roku akcja, w nieco
jów uczestniczących w GEW powoływany jest HOST – organizacja mniejszej skali, została zorganizowana ponownie, mimo że polska
grupująca i organizująca wszystkich uczestników oraz wspomaga- prezydencja należy już do przeszłości.
jąca i koordynująca ich działania. W tym roku głównym koordynato- Oprócz urzędników Komisji w akcji biorą również udział Polacy
rem GEW w Polsce jest PKPP Lewiatan oraz Forum Młodych Le- pracujący w Radzie UE i w Parlamencie Europejskim.
wiatan.
Zobacz także:
http://ec.europa.eu/polska/
Forum Młodych Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych news/111103_powrot_do_szkoly_pl.htm
Lewiatan (FM PKPP) powstało decyzją Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan dnia 24 listopada 2004.
Misją Forum Młodych jest propagowanie wśród młodych ludzi postaw przedsiębiorczych oraz sprzyjanie ich rozwojowi w warunkach
polskich i europejskich. Działalność FM ma charakter non-profit i
opiera się na zaangażowaniu młodych, otwartych na świat i nowe
wyzwania ludzi. Ludzi z marzeniami, którzy wytrwale zmierzają do
postawionych celów.
Patronat nad ŚTP objęła Komisja Europejska w Polsce.
Dowiedz się więcej o Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości:
http://unleashingideas.webjam.com/poland
Źródło: Komisja Europejska - Przedstawicielstwo w Polsce

Źródło: Komisja Europejska - Przedstawicielstwo w Polsce
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PLAN NA DOBRY ROK
Przywrócenie wzrostu gospodarczego –
to główny cel, jaki
Komisja Europejska
zamierza zrealizować
w przyszłym roku. KE
właśnie przyjęła program prac 2013. - Nie
istnieje złoty środek,
który mógłby rozwiązać nasze obecne problemy, ale my, na
poziomie europejskim, możemy przynajmniej pomóc poprzez
wyznaczenie właściwego kierunku – mówi wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič.
W swoim przemówieniu o stanie Unii Europejskiej wygłoszonym 12
września prezydent Barroso przedstawił ambitne plany dotyczące
przyszłości UE. Nadrzędnym celem pozostaje przywrócenie wzrostu gospodarczego w UE. Jest to cel priorytetowy, który wymaga
nowego sposobu myślenia i ukierunkowanych działań w ramach
ściśle określonych obszarów polityki. Przyjęty wczoraj program prac
Komisji na 2013 r. określa działania, jakie podejmie Komisja w przyszłym roku i w kolejnych latach, aby osiągnąć ten cel.
Program prac podsumowuje cele Unii w siedmiu kluczowych obszarach i wskazuje istniejące braki. Komisja będzie realizować te cele
poprzez kontynuację prac nad obecnymi inicjatywami, przedstawiając nowe propozycje oraz dbając o to, że obywatele będą odnosić
korzyści z reform dzięki ich skutecznej realizacji.
- W moim przemówieniu o stanie Unii Europejskiej zaproponowałem decydujący układ dla Europy, zakładający olbrzymie zmiany.
Niniejszy program prac pokazuje z kolei, jakie kroki Komisja podejmuje na co dzień, aby zrealizować niezbędne działania. 2013 r.
będzie rokiem istotnym dla udowodnienia obywatelom, że UE daje
właściwy przykład podejmując wiarygodne i konkretne kroki, niezbędne do wyprowadzenia nas z kryzysu i stworzenia podstaw dla
przyszłego trwałego wzrostu – powiedział prezydent Barroso.
Wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič dodał: - Najbliższe lata są
kluczowe dla Europy. Następne kroki jakie Europa podejmie w
ciągu kolejnych lat zdecydują o naszej przyszłości. Nie istnieje złoty
środek, który mógłby rozwiązać nasze obecne problemy, ale my, na
poziomie europejskim, możemy przynajmniej pomóc poprzez wyznaczenie właściwego kierunku. To właśnie dlatego program prac
komisji na 2013 r. skupia się na wspólnej pracy w celu pobudzenia
wzrostu gospodarczego i umożliwienia powrotu do pracy większej
ilości osób.

w sektorze finansowym, oparte w szczególności na projekcie prawdziwej unii gospodarczej i walutowej;
- zwiększanie konkurencyjności poprzez realizację polityki na rzecz
jednolitego rynku i polityki przemysłowej: inicjatywy zmierzające do
obniżenia kosztów prowadzenia działalności w takich dziedzinach
jak VAT i fakturowanie, pokonywanie przeszkód na drodze do konkurencyjności oraz wspieranie najważniejszych sektorów rozwojowych poprzez partnerstwa publiczno-prywatne w dziedzinie badań;
- lepsze połączenia na rzecz konkurencyjności: budowanie przyszłych sieci już dziś: modernizacja sieci poprzez liberalizację rynku
energetycznego, dzięki zwiększeniu inwestycji w infrastrukturę, np.
sieci szerokopasmowe oraz dzięki modernizacji europejskiego
transportu i spedycji;
- wzrost gospodarczy na rzecz miejsc pracy: włączenie społeczne i
doskonałość: tworzenie praktycznej pomocy dla bezrobotnych w
takich dziedzinach jak publiczne służby zatrudnienia oraz zagwarantowanie, że UE czyni wszystko w swojej mocy w celu wspierania
włączenia społecznego;
- wykorzystanie zasobów unijnych do zwiększenia konkurencyjności: nadanie trwałemu wzrostowi niezwykle istotnej perspektywy
długoterminowej, uwzględniając ramy prawne w dziedzinie energii i
zmian klimatu do 2030 r., oraz konkretne działania na rzecz jakości
powietrza i gospodarowania odpadami;
- budowanie bezpiecznej Europy: prace na rzecz zwiększenia praworządności z pomocą Prokuratury Europejskiej, w celu ochrony
interesów finansowych UE i bezpieczeństwa − dzięki zwalczaniu
przemytu broni palnej oraz wzmocnienie obywatelstwa UE w ramach Europejskiego Roku Obywateli;
- zwiększanie znaczenia Europy na arenie światowej: działanie w
imię naszych interesów i wartości poprzez nowa generację umów
handlowych, precyzyjne działania w państwach sąsiadujących z UE
oraz dalszą realizację milenijnych celów rozwoju − jako wiodący
partner współpracy na rzecz rozwoju.
Wspólnym mianownikiem tych wszystkich obszarów w przyszłym
roku będzie rola, jaką w przyszłym roku odegra przekształcenie
ambitnego porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych w
siłę napędową zmian.
Przyjęcie programu prac Komisji jest wynikiem intensywnego zorganizowanego dialogu z Parlamentem Europejskim, Komitetem
Regionów oraz Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym
na temat priorytetów Unii.
Komisja będzie ściśle współpracować z Parlamentem Europejskim,
Radą oraz zainteresowanymi stronami, łącznie z parlamentami
krajowymi, nad realizacją tych celów − tak, aby przyniosły wymierne efekty dla obywateli Europy.

Program prac Komisji na 2013 r. można znaleźć na stronie interneJeżeli chodzi o nowe propozycje, program prac Komisji zapowiada towej: http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_pl.htm
około 50 nowych inicjatyw, które zostaną przedłożone na przestrzeni 2013 r. oraz na początku 2014 r. Kluczowe inicjatywy ustawodawcze muszą brać pod uwagę koniec obecnej kadencji Parlamen- Źródło: Komisja Europejska - Przedstawicielstwo w Polsce
tu w 2014 r. Nowe inicjatywy ukierunkowane na konkretne wyzwania w siedmiu obszarach polityki obejmują:
- prawdziwą unię gospodarczą i walutową: nowe przepisy prawne w
celu zwiększenia stabilności, przejrzystości i ochrony konsumenta
www.europe-direct.ostrow.ctiw.pl
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