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Jesenné koordinačné stretnutie siete Europe Direct Slovensko
V dňoch 11. a 12. novembra 2013 sa v Bratislave konalo
jesenné koordinačné stretnutie siete Europe Direct
Slovensko.
Cieľom
stretnutia
bola
prezentácia
komunikačných priorít Európskej komisie a Európskeho
parlamentu na rok 2014.
Stretnutie bolo zamerané nielen na prezentáciu komunikačných
priorít Európskej komisie a Európskeho parlamentu, ale tiež na
prezentáciu plánu aktivít Zastúpenia Európskej komisie
v Slovenskej republike a Informačnej kancelárie Európskeho
parlamentu na Slovensku na rok 2014 v spolupráci
s jednotlivými Europe Direct centrami. Všetky uvedené priority a aktivity boli zapracované do
plánov činnosti jednotlivých centier Europe Direct na budúci rok.

Európsky parlament schválil dlhodobý rozpočet EÚ
(VFR) na obdobie 2014-2020
Po mesiacoch zložitých rokovaní podporil Európsky
parlament dlhodobý rozpočet EÚ na obdobie 2014-2020.
Všetky podmienky stanovené v júlovom uznesení
Parlamentu, ktoré nasledovalo po politickej dohode na
najvyššej úrovni medzi EP, írskym predsedníctvom a EK,
boli splnené. Celkový rozpočet na najbližších sedem rokov
predstavuje 960 miliárd EUR v záväzkoch a 908 miliárd v platbách (v cenách roku 2011).
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NOVINKY Z EÚ
Sedem z desiatich občanov EÚ sa domnieva, že pomoc
rozvojovým krajinám prináša úžitok aj im
Podľa 66 % občanov EÚ by riešenie chudoby v rozvojových
krajinách malo byť jednou z hlavných priorít Európskej únie.
Sedem z desiatich ľudí (69 %) sa domnieva, že pomoc týmto
krajinám je dobrá aj pre EÚ, pričom prináša úžitok aj jej
občanom. Toto sú niektoré kľúčové výsledky prieskumu
Eurobarometra, ktorý sa zverejnil pri príležitosti Európskych
rozvojových dní v Bruseli (26. — 27. novembra). Napriek hospodárskym ťažkostiam je čoraz
viac občanov EÚ ochotných platiť viac za potraviny a výrobky, ktoré podporujú rozvojové
krajiny (48 % respondentov, čo od roku 2012 predstavuje zvýšenie o 4 percentuálne body).
83 % respondentov si myslí, že je dôležité pomáhať ľuďom v rozvojových krajinách a 61 %
sa domnieva, že by sa táto pomoc mala zvýšiť.

Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách:
Európska komisia bojuje proti mrzačeniu ženských pohlavných
orgánov
Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na
ženách Európska komisia v strategickej správe informovala o svojich
nových krokoch v boji proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov v
Európskej únii a iných krajinách. Táto praktika, ktorá je medzinárodne
považovaná za porušovanie ľudských práv žien a za jednu z foriem
zneužívania detí, podľa odhadov postihuje len v samotnej EÚ asi
500 000 obetí, pričom celosvetovo je to viac než 125 miliónov osôb.
Komisia s cieľom bojovať proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov
v budúcnosti naplno využije finančné prostriedky EÚ, aby pomohla predchádzať tomuto
konaniu, zlepšila podporu obetiam, podporila zdravotníkov a presadzovanie vnútroštátnych
zákonov proti tejto praxi a zároveň zlepšila ochranu ohrozených žien v rámci európskych
predpisov o azyle.
Viac informácií tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1153_sk.htm
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Voľný pohyb osôb: päť akcií na zvýhodnenie občanov,
zvýšenie rastu a zamestnanosti v EÚ
V politickom dokumente, ktorý nedávno prijala Európska
komisia, sa zdôrazňuje spoločná zodpovednosť členských
štátov a inštitúcií EÚ za dodržiavanie práva občanov EÚ žiť a
pracovať v ktorejkoľvek krajine EÚ. S cieľom podporiť členské
štáty v ich snahe sa v dokumente Komisie uvádza päť
konkrétnych akcií na posilnenie práva voľného pohybu. Tieto
kroky by mali pomôcť členským štátom ťažiť z výhod, ktoré
dané právo prináša. Politický dokument objasňuje právo
občanov EÚ na voľný pohyb a prístup k sociálnym dávkam
a reaguje na obavy niektorých členských štátov vyplývajúce
z problémov, ktoré môžu migračné toky predstavovať pre miestne orgány.
Viac informácií tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1151_sk.htm
Nový Eurobarometer: Európania pociťujú hrozbu
počítačovej kriminality
Používatelia internetu v EÚ sú stále veľmi znepokojení
hrozbou počítačovej kriminality. Vyplýva to z
uverejneného prieskumu Eurobarometer. 76 %
respondentov v prieskume uviedlo, že riziko, že sa stanú
obeťami počítačovej kriminality, sa za posledný rok
zvýšilo. Oproti podobnému prieskumu z roku 2012 ide o
mierny nárast.
Zatiaľ čo 70 % používateľov internetu v celej EÚ si verí,
že dokážu internet používať na nakupovanie online alebo uskutočňovanie internet bankingu,
asi len 50 % tak aj skutočne robí. Táto výrazná medzera poukazuje na negatívny vplyv
počítačovej kriminality na jednotný digitálny trh, pričom dve najväčšie obavy pri
uskutočňovaní činností online sa týkajú zneužívania osobných údajov (spomenulo ho 37 %
respondentov) a bezpečnosti internetových platieb (35 %).
Viac informácií nájdete tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1130_sk.htm
Budovanie dôvery v justičné systémy v Európe: fórum
Assises de la Justice o budúcnosti justičnej politiky EÚ
Ako bude justičná politika EÚ vyzerať v roku 2020? Práve na túto
tému sa dnes otvára významná konferencia s názvom Assises de
la Justice, ktorú Európska komisia organizuje 21. a 22. novembra
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v Bruseli. Východiskovým bodom týchto úvah je balík piatich dokumentov na rokovanie,
ktoré predložila Komisia a ktoré sa týkajú európskeho občianskeho, trestného a správneho
práva, ako aj právneho štátu a základných práv v EÚ. V týchto dokumentoch sa prezentujú
myšlienky a otázky o možných opatreniach v oblasti justičnej politiky EÚ v nasledujúcich
rokoch. Cieľom je posilniť základy, na ktorých stojí Európska únia, a dobudovať európsky
priestor spravodlivosti v záujme európskych občanov a podnikov.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1117_sk.htm

EP schválil novú politiku súdržnosti: 325 miliárd
EUR do európskych regiónov
Parlament v stredu schválil kľúčové pravidlá a
nariadenie pre realizáciu politiky súdržnosti EÚ na
obdobie 2014-2020. Kompromis, ktorého sa poslancom
podarilo docieliť po viac ako roku tvrdých rokovaní s
Radou, vďaka Parlamentu umožní prísun významných
investícií do rozvoja regiónov EÚ na základe
spravodlivejších podmienok. Poslanci tiež obmedzili
administratívnu záťaž týkajúcu sa žiadostí o dotácie,
ktoré sú v čase hospodárskej krízy také potrebné. Nový "spoločný strategický rámec" bude
jednotným zdrojom pokynov pre päť hlavných rozvojových fondov EÚ. Umožní tak lepšie
začlenenie politík EÚ a zjednodušenie postupov. Nové pravidlá tiež sústredia investície do
malého množstva priorít spojených s cieľmi stratégie rastu "Európa 2020." Mala by tak byť
vytvorená kritická masa umožňujúca lepšie výsledky.
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STÁŽE V EÚ
Vedecký kemp
Kde: Helsinki, Fínsko
Kedy: 3.-11.6.2014
Prihlásiť sa do: 15.12.2013
60 mladých ľudí sa vo Fínsku stretne na medzinárodnom vedeckom Millennium Youth
Campe. Kemp sa bude zaoberať enviromentálnou vedou a technológiami, obnoviteľnými
energiami, informačnými a komunikačnými technológiami, digitalizáciou či aplikovanou
matematikou. Prednášky, workshopy aj návštevy miestnych univerzít a spoločností môžu
zažiť všetci mladí vo veku 16- 19 rokov a nadšenie pre prírodné vedy, technológiu či
matematiku. Účasť ( vrátane ubytovanie, stravy a cestovného) je bezplatná. Ak chceš patriť
medzi šťastných vybraných, rýchlo sa prihlás na https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/455

93/lomake.html

Práca v Prahe
Kde: Praha, ČR
Kedy: od februára 2014
Prihlásiť sa do: 18.12.2013
Informačné centrum OSN v Prahe ponúka prácu na pozícii Publis Information Assistant.
Práca na 20 hodín týždenne vyžaduje prax z asistentskej činnosti v oblasti komunikácie,
vonkajších vzťahov či produkcie, znalosť češtiny a angličtiny, výborné komunikačné
schopnosti a dokončené stredoškolské vzdelanie. Odmena je vyplácaná na hodinovej báze,
viac informácii na http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=1883. Motivačný list
a CV v anglickom jazyku treba poslať na petr.lobotka@unic.org.
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AKTUÁLNE VÝZVY
Americký grant
Americká ambasáda na Slovensku otvára grantové kolo určené na podporu kultúrnych aktivít
a projektov mimovládnych organizácii, ktoré propagujú americkú kultúru (v umeleckej aj
mimovládnej oblasti) na Slovensku. Podporené budú aktivity pre demograficky aj geograficky
rozdielne cieľové skupiny v nasledujúcich kategóriách:

konštruktívna globálna angažovanosť pre podporu stability a bezpečnosti

právny štát a vládna zodpovednosť

vzdelávania, inklúzia a integrácia

ekonomická prosperita a energetická bezpečnosť
Udelené budú granty vo výške medzi 500 až 3 000$. Uchádzať sa o ne môžu fyzické osoby
aj organizácie, prednosť dostanú tí, ktorý o tento grant ešte nežiadali. Všetky bližšie info
má slovakia.usembassy.gov. Konečný termín na predkladanie projektov je 31.01.2014.

Pre demokraciu
UN Democracy Fund udeľuje finančnú podporu občianskym združeniam a mimovládnym
organizáciám zameraným na podporu demokracie, nezávislým a ústavným orgánom,
globálnym a regionálnym medzivládnym orgánom. Grant je zameraný na Afriku, Áziu,
Východnú Európu a Latinskú Ameriku, kde podporí projekty posilňujúce hlas občianskej
spoločnosti, ľudské práva a účasť všetkých vekových skupín na demokratickom procese.
Všetky potrebné informácie pre žiadateľov sú na un.org/democracyfund. Konečný termín na
predkladanie projektov je 31.12.2013.
Podpora mládežníckych organizácií
Grantový program Ministerstva školstva podporí mládežnícke organizácie, ktoré majú
minimálne 300 registrovaných členov a pôsobia na území aspoň 3 samosprávnych krajoch.
Cieľom programu je zvyšovanie kvality práce s mládežou, posilnenie strategického rozvoja
ml. organizácii, vytváranie príležitostí a podmienok na rozvoj kompetencii mládeže a
mládežníckych vedúcich a vytváranie dobrovoľníckych príležitostí. Oprávnené aktivity v
rámci programu sú pravidelné aj jednorazové aktivity pre mládež, pobytové podujatia,
dobrovoľnícke aktivity, vzdelávanie pre členov organizácie aj pracovníkov s mládežou,
informačné kampane, publikačná činnosť a organizačné činnosti s týmito aktivitami
súvisiace. Všetko potrebné pre zapojenie sa do výzvy je možné nájsť na iuventa.sk. Konečný
termín na predloženie projektov je 16.12.2013.
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