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Umenie seniorov v Európe
Október, mesiac úcty k starším aj tento rok patril našim
seniorom. Mesto Lučenec v spolupráci s Europe Direct
Lučenec zorganizovalo podujatie, kde sa stretli naši
najstarší občania k kruhu svojich priateľov a známych,
aby odprezentovali to, čo sa v dnešnej hektickej dobe
vytráca zo života človeka- ľudové piesne a ľudovú
umeleckú tvorbu.
Podujatie 14.10.2013 v Divadle B.S. Timravy odštartovala
Vernisáž výstavy ručných prác seniorov, ktorú slávnostným
príhovorom otvorila primátorka mesta Lučenec A. Pivková.
Návštevníkov výstavy privítali aj žiaci Základnej umeleckej školy n.o., Novohradská 2, ktorí
pre seniorov pripravili kultúrny hudobný program. Na výstave, ktorá trvala do 16.10.2013 sa
odprezentovali : Domov dôchodcov, Domov sociálnych služieb Libertas , pani A. Selčanová,
M. Beľová, G. Fízeľová, B. Gondová, I. Kuricová, K. Vargová, M. Janštová. Umelecká ľudová
tvorba v podobe čipiek, výšiviek, maľovaných obrazov a mnoho ďalších bola pohladením pre
oko i pre dušu. Veď sa na výstave objavilo takmer 100 exponátov.
Umenie seniorov v Európe zavŕšil II. ročník Regionálnej prehliadky speváckych súborov pri
denných centrách seniorov, ktorý sa konal 16.10.2013. Prehliadku otvorila slávnostným
príhovorom primátorka mesta A. Pivková. Pozvanie na podujatie prijal aj prednosta
Okresného úradu v Lučenci B. Hámorník. Na prehliadke sa odprezentovali: spevokol Senior
pri Dennom centre MsÚ v Lučenci pod vedením Gabriely Olbrichtovej, spevácka skupina
Sobotienka z Mučína pod vedením Kataríny Šumecovej, spevácky súbor pri DSS AMBRA –
Prameň pod vedením I. Bobáľovej, spevácky zbor Javor z Divína pod vedením Zity Kozovej
a spevácky súbor Senior z Radzoviec pod vedením Alžbety Princzovej. V závere podujatia
zástupcovia jednotlivých súborov prebrali z rúk zástupcov mesta a zástupcov Europe Direct
Lučenec upomienkové diplomy, kvetinové dary a ručne maľované sklo. Ceny pre
účinkujúcich
venovalo Europe Direct Lučenec. Pre účinkujúcich bola po programe
pripravená slávnostná recepcia s chutným občerstvením. Posedenie prebehlo v priestoroch
mestského úradu, kde sa seniori v príjemnej atmosfére porozprávali, zhodnotili II. ročník
Regionálnej prehliadky a zaspomínali na staré časy.
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NOVINKY Z EÚ
Posúdime prekážky obmedzujúce prístup k regulovaným
povolaniam
Začína hodnotenie vnútroštátnych predpisov o prístupe k
regulovaným povolania. Regulované povolanie znamená, že
prístup k nemu
je podmienené získaním špecifickej
kvalifikácie alebo je chránené osobitným titulom, napr.
farmaceuti alebo architekti. Príliš obmedzujúce podmienky
prístupu k určitým povolaniam však môžu mladých ľudí
odradiť alebo im dokonca zabrániť v prístupe na trh práce.
Zlepšenie prístupu k týmto povolaniam zjednodušením
regulácií v členských štátoch, by uľahčilo mobilitu
kvalifikovaných odborníkov v rámci jednotného trhu a
cezhraničného poskytovania odborných služieb. To by mohlo
mať pozitívny vplyv aj na zamestnanosť a posilnenie
hospodárskeho rastu. V oznámení sú zapracované
požiadavky stanovené v revidovanej smernici o uznávaní
odborných kvalifikácií. Oznámenie najprv predpokladá
uplatňovanie transparentnosti: každý členský štát bude musieť poskytnúť zoznam povolaní,
ktoré reguluje, a to aj na regionálnej úrovni. Komisia potom tento zoznam zverejní vo forme
európskej mapy regulovaných povolaní, na ktorej bude jasne zobrazené, ktoré povolania a v
ktorých krajinách sú regulované. Vďaka tejto mape by mal profesionál so záujmom pracovať
v inom členskom štáte vedieť, aké podmienky si každá krajina kladie na prácu, o ktorú by sa
chcel uchádzať. Potom sa jednotlivé prekážky a odlišnosti vyhodnotia.
Právo na právnika
Rada ministrov schválila návrh EK, ktorý zaručuje všetkým
občanom EÚ právo mať v trestnom konaní prístup k
právnemu poradenstvu - od začiatku trestného konania až do
jeho ukončenia. To všetko bez ohľadu na to, kde v EÚ sa
nachádzajú.
Čo zaručujú nové pravidlá:
- prístup k advokátovi od začiatku policajného vypočúvania a
počas celého trvania trestného konania,
- právo na dôverné stretnutia podozrivého s advokátom na
primeranej úrovni s cieľom zabezpečiť skutočné vykonávanie
práva na obhajobu,
- advokátovi sa umožní, aby zohrával počas vypočúvania
aktívnu úlohu,
- podozrivý dostane možnosť komunikovať so svojou rodinou,
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- podozrivý má v zahraničí možnosť byť v kontakte s konzulátom svojho štátu a prijímať
návštevy,
- osobám, na ktoré bol vydaný európsky zatykač, sa poskytne možnosť právneho
poradenstva v štáte, kde boli zadržané, aj v štáte, kde bol vydaný zatykač.
Členské štáty budú musieť túto legislatívu do troch rokov preniesť do svojich vnútroštátnych
predpisov. Odhaduje sa, že po nadobudnutí účinnosti, sa bude toto právo uplatňovať pri 8
miliónoch trestných konaní ročne v 28 členských štátoch EÚ. Právo na prístup k advokátovi
je treťou smernicou v sérii návrhov, ktoré vedú k zaručeniu minimálneho práva na
spravodlivý proces v celej Únii. Právo na preklad a tlmočenie a právo na informácie v
trestnom konaní už boli prijaté v minulosti.
Je možná digitálna revolúcia aj vo vzdelávaní?
V súčasnosti navštevuje viac ako 60 % deväťročných
žiakov v Európskej únii školy bez digitálneho
vybavenia. 70 % učiteľov zase tvrdí, že nemajú k
dispozícii školenia potrebné na využívanie digitálnych
technológií v rámci výučby v triede a pri príprave na
vyučovanie. Všetky deti potrebujú kvalitné vzdelanie.
Jeho hlavnými poskytovateľmi sú školy. Túto úlohu
však nedokážu splniť bez kvalifikovaných učiteľov, pre
ktorých je ich práca poslaním a súčasne aj inšpiráciou.
Cieľom novej iniciatívy Európskej komisie - Otváranie vzdelávania - je umožniť učiteľom, ako
aj študentom využívať v rámci vzdelávania prínosy digitálnej revolúcie. Cieľom iniciatívy je
lepšia organizácia našich vzdelávacích systémov v oblasti pedagogiky, obsahu vzdelávania
a infraštruktúry. V záujme dosiahnutia najlepších výsledkov musia fungovať všetky tri
uvedené prvky. Európska únia môže na pomoc ponúknuť niekoľko svojich projektov. Jedným
z nich je napríklad aj prevádzkovanie webového portálu otvoreného vzdelávania http://www.openeducationeuropa.eu/sk/home_new. Na tomto portáli budú k dispozícii zdroje
na voľné použitie, na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia vyplývajúce z autorských práv.
Zámerom je skvalitniť proces digitálnej výučby a vzdelávania. Na tomto mieste môžu
vyhľadávať informácie učitelia a študenti – spoločne či individuálne.
Rozpočet na rok 2014: Európsky parlament zamietol
škrty v oblasti výskumu a zamestnanosti
Európsky parlament v hlasovaní zvrátil návrhy Rady na škrty
v investíciách do výskumu a tvorby pracovných miest v roku
2014. Poslanci tiež zamietli škrty v medzinárodnej politike,
najmä v oblasti humanitárnej pomoci krajinám Blízkeho
východu a sýrskym utečencom a navýšili rozpočet agentúry
pre kontrolu vonkajších hraníc Frontex.
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V oblastiach, ktoré poslanci považujú za kľúčové pre naštartovanie ekonomiky, ako je
digitálna agenda, výskum, podnikanie a opatrenia pre zamestnanosť (najmä mladých),
Parlament nasledoval odporúčanie rozpočtového výboru a zamietol škrty v platbách vo výške
629 miliónov EUR navrhovaných v júli Radou. Zároveň chce rozpočet navýšiť o dodatočných
34 miliónov EUR.

EURÓPSKE SÚŤAŽE

Európska cena Karola Veľkého pre mládež 2014
Cenou Karola Veľkého pre mládež, ktorá je organizovaná Európskym parlamentom spoločne
s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen sú oceňované projekty
mladých ľudí vo veku od 16 do 30 rokov. Cena je udeľovaná mladým ľuďom, ktorí sa zapojili
do projektov určených na podporu porozumenia medzi obyvateľmi rôznych európskych
krajín. Víťazné projekty by mali slúžiť ako vzory pre mladých ľudí žijúcich v Európe
a poskytnúť príklad, ako dokážu Európania žiť spolu ako jedna komunita. Uzávierka
prihlášok pre 7. ročníka súťaže je 20. januára 2014.
Bližšie informácie: http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/sk/introduction.html
Súťaž mnohých jazykov
Súťaž, ktorú organizuje UN Academic Impact (UNAI) v spolupráci s ELS Educational
services zbiera eseje na tému “Mnoho jazykov, jeden svet”. Esej ma byt napísaná v jednom
zo šiestich jazykov OSN (anglický, francúzsky, španielsky, ruský, čínsky, arabský), pričom
ani jeden z nich nemá byť tvoj materský alebo vyučovací. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti
vo veku 18 a viac rokov. Vybraní 60 víťazi (10 na každý jazyk) budú pozvaní do New Yorku v
termíne od 25. – 29.júna 2014. Viac podrobnosti o podmienkach súťaže je možné nájsť:

http://www.els.edu/en/ManyLanguagesOneWorld
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STÁŽE V EÚ
Kde: Nemecko
Prihlásiť sa do: 15.11.2013
DAAD – Nemecká akademická výmenná služba poskytuje zahraničným študentkám
a študentom štipendium vo výške 750 eur/mesiac. Študenti 2. stupňa VŠ tak môžu
absolvovať študijný alebo výskumný pobyt na nemeckých vysokých školách a výskumných
inštitútoch. Ak je záujem študovať prírodné, technické, lekárske, pôdohospodárske,
spoločenské alebo humanitné vedy, podrobnosti je možné nájsť http://granty.saia.sk/Pages/P
rogramDetail.aspx?Program=64, mladí umelci a architekti nájdu viac info o štipendiu na
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=227. V angličtine či nemčine
nájdete všetko potrebné aj na daad.de.

Kde: online
Kedy: zima 2013
Prihlásiť sa do: 03.11.2013
Aliancia Fair-play hľadá dobrovoľníkov na krátkodobú výpomoc v priebehu zimy 2013.
Náplňou práce bude získavanie informácii z verejne dostupných zdrojov, ktoré doplnia
databázu kontrolujúcej verejné financie, Datanest.sk.
Prácu budú dobrovoľníci vykonávať doma za počítačom, podľa vlastných časových
možností. Treba byť trpezlivý a precízny, pc a internet ovládať na užívateľskej úrovni. Ak
chceš spoznať prácu watchdogovej mimovládnej organizácie a zúčastniť sa projektu
s pozitívnym dopadom na slovenskú spoločnosť, prihlášku (s pár slovami o sebe
a telefónnym číslom) pošli na eva@fair-play.sk.
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AKTUÁLNE VÝZVA V SR A EÚ
Grantový program Zelené oázy – 8. ročník
Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., vyhlasujú už ôsmy ročník grantového
programu Zelené oázy. Vybrané projekty podporia sumou 57 000 eur.
Termín ukončenia výzvy: 09. 12. 2013
Podrobné informácie o programe Zelené oázy, vrátane kritérií a potrebných formulárov, sa
nachádzajú na www.ekopolis.sk, www.oázy.sk a www.slovnaft.sk.
Vyšehradské granty
Projekty spolupráce aspoň troch krajín Vyšehradskej štvorky podporí Vyšehradský fond. Do
pravidelnej grantovej výzvy sa môžu zapojiť neziskové organizácie, samosprávy, školy
a verejné inštitúcie s projektmi kultúrnej spolupráce, vedeckej výmeny a výskumu,
vzdelávania, mládežníckej výmeny, cezhraničnej spolupráce alebo propagácie turizmu.
Príspevok Vyšehradskeho fondu nesmie tvoriť viac ako 70% celkového rozpočtu projektu.
Navrhovaný projekt by mal byť realizovaný v časovom horizonte 6 mesiacov.
Termín ukončenia výzvy: 01. 12. 2013
Podrobné informácie: http://visegradfund.org/grants/small_grants/
Sociálna inklúzia
Zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov, najmä
marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby prostredníctvom
výkonu terénnej sociálnej práce.
Termín ukončenia výzvy: 29. 11. 2013
Podrobné informácie: http://www.fsr.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20132.101/znenie-vyzvy-opzasi-fsr-20132.101
Aktívne občianstvo
Nadácia Ekopolis spolu s partnerskou Nadáciou pre deti Slovenska druhé kolo výziev Fondu
pre mimovládne organizácie. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je zameraný na
podporu aktivít mimovládok pôsobiacich v oblastiach participatívnej demokracie, znižovania
sociálnych nerovností, chudoby a vylúčenia, podpory detí a mládeže, ochrany životného
prostredia. Prierezovou prioritou programu je podpora projektov, ktoré prispievajú k
predchádzaniu prejavov rasovej nenávisti a extrémizmu.
Termín ukončenia výzvy: 04. 12. 2013
Podrobné informácie: http://www.eeango.sk/aoi/sk/vyzvy.html#druha_vyzva
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