Koordinačné stretnutie siete Europe Direct Slovensko
V dňoch 10. a 11. 3. 2014 sa konalo v Košiciach koordinačné stretnutie siete Europe Direct Slovensko za
účasti predstaviteľov jednotlivých Europe Direct centier, Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike (ZEK) a Informačnej kancelárie Európskeho
parlamentu na Slovensku. Cieľom stretnutia bola prezentácia komunikačných priorít a plánovaných aktivít
ZEK a IKEP na rok 2014. Tiež sa diskutovalo o príprave
a realizácii vedomostnej súťaže Mladý Európan 2014.

Informačná kampaň na stredných školách :
Choď(te) voliť - podpora volieb do Európskeho parlamentu 2014
S cieľom zapojenia mladých ľudí (prvovoličov) do diskusie o ich práve hlasovať a zvoliť si tých, čo budú
za nich rozhodovať na pôde Európskeho parlamentu a súčasne podporiť ich účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu 2014 zorganizovalo Informačné centrum Europe Direct Lučenec s podporou Zastúpenia komisie v Slovenskej republike (ZEK) a Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku (IKEP) informačnú kampaň na stredných školách pod názvom: Choď(te) voliť - voľby do Európskeho
parlamentu 2014. V dňoch 13. a 14. 3. 2014 sa na Obchodnej akadémii v Modrom Kameni, na Gymnáziu
A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši, na Gymnáziu Ivana Kraska v Rimavskej Sobote a Gymnáziu-Gimnáziu vo Fiľakove prezentovala nielen činnosť Informačného centra Europe Direct Lučenec, ZEK, IKEP, ale
aj činnosť Európskeho parlamentu pri rozhodovaní o dôležitých otázkach každodenného života na úrovni EÚ. Študenti počas podujatí mali priestor vyjadriť svoj názor na aktuálne témy týkajúce sa EÚ. Počas
informačnej kampane boli študenti - prvovoliči informovaní o potrebe účasti vo voľbách do Európskeho
parlamentu, ktoré sa budú konať na Slovensku 24. mája 2014.

Poznáme výhercu Eurokvízu
Informačné centrum Europe Direct Lučenec pripravilo vo februári
2014 pre občanov mesta krížovku týkajúcu sa EÚ, ktorá bola uverejnená v Mestských novinách. Správne znenie tajničky mohli občania posielať na adresu informačného centra. Za účasti primátorky mesta Lučenec Alexandry Pivkovej bola dňa 19. 3. 2014 odovzdaná hlavná vecná
cena, ktorú venovalo Informačné centrum Europe Direct Lučenec za
správnu odpoveď - EURÓPA v Eurokvíze Žofii Sabatskej z Lučenca,
ktorú prevzal jej otec. Výherkyni srdečne blahoželáme.

Odstráňme rozdiely v odmeňovaní
Deň pred Medzinárodným dňom žien prijala Európska komisia odporúčania, v ktorých žiada členské štáty, aby sa v rámci odstraňovania rozdielov v odmeňovaní zasadili o zvýšenie transparentnosti miezd. Tzv.
gender pay gap predstavuje priemerný rozdiel medzi hodinovým zárobkom žien a mužov v celej ekonomike. V posledných rokoch sa takmer nezmenil a stagnuje na úrovni 16,4 % naprieč celou EÚ. O opatreniach, ktoré budú smerovať k realizácii tohto odporučenia by mali členské štáty informovať EK do konca
roku 2015. Celá TS tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-222_cs.htm

EÚ predstavila svoje priority v oblasti spravodlivosti
a vnútorných záležitostí do roku 2020
EÚ sa chce v nasledujúcich rokoch zamerať na dosiahnutie pokroku pri vytváraní európskeho priestoru
slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. Cieľom priorít, ktoré zahŕňajú otázky práv občanov, azylu a bezpečnosti, je zabezpečiť, aby sa Európa stala otvoreným, prosperujúcim a bezpečným miestom na život a prácu. Hlavným cieľom Lisabonskej zmluvy je vytvorenie európskeho priestoru spravodlivosti. Medzi úspechy posledných 5 rokov patria lepší prístup k spravodlivosti a zabezpečenie práva na spravodlivý proces.
Pokiaľ ide o riešenie pretrvávajúcich kľúčových výziev, ako sú prekážky voľného pohybu, EÚ sa navrhla zamerať na:• zabezpečenie potrebných nástrojov vo všetkých krajinách, aby sa európske práva stali realitou
v praxi, zjednodušenie súčasných právnych predpisov, aby občania a podniky mohli ľahšie uplatniť svoje práva, zlepšenie vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o justičné systémy. Cieľom EÚ
je zároveň aj užšia spolupráca pri riešení migrácie, azylu a bezpečnosti. Medzi určené priority patrí: • lepšie využívať možnosti, ktoré ponúka migrácia, obzvlášť pri riešení výzvy starnutia obyvateľstva a úbytku
pracovnej sily v Európe • znížiť nelegálne prisťahovalectvo napríklad prijatím opatrení proti zamestnávateľom nelegálnych pracovníkov • žiadosti o azyl vybavovať spôsobom, pri ktorom sa zodpovednosť rozdelí medzi európske krajiny a zabezpečí podpora v prípade vysokého migračného tlaku. Jednou z možností, ktorá by sa mohla preskúmať, by mohlo byť spoločné spracovávanie žiadostí v časoch núdze • udržať
otvorenú a bezpečnú Európu prostredníctvom spolupráce orgánov presadzovania práva, ktoré budú riešiť
problémy, akými sú boj proti počítačovej kriminalite, obchodovaniu s ľuďmi a terorizmu. V rámci spolupráce by sa mohli rozvíjať spoločné programy odbornej prípravy a zlepšiť výmena informácií.

Prvá občianska iniciatíva má zelenú
EK sa rozhodla pozitívne reagovať na vôbec prvú úspešnú európsku iniciatívu občanov, ktorou je Právo na
vodu - Right2Water. Myšlienkou tejto iniciatívy je, že všetci občania EÚ majú právo na vodu a hygienické zariadenia. Jej organizátori vyzývajú, aby dodávky vody a riadenie vodných zdrojov boli vylúčené z pravidiel vnútorného trhu a liberalizácie a zároveň aby sa zvýšilo úsilie na dosiahnutie všeobecného prístupu k vode a hygienickým zariadeniam na celom svete. Iniciatívu Right2Water svojimi podpismi podporilo
1,68 miliónov občanov. V 13 členských štátoch sa podarilo vyzbierať viac podpisov ako je zákonom požadované minimum. Európska iniciatíva občanov bola spustená v apríli 2012, je to nástroj, pomocou ktorého môžu občania po splnení určitých podmienok priamo predkladať návrhy a ovplyvniť tak to, čím by sa
mala zaoberať európska legislatíva.
Tlačová správa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-277_sk.htm

Poslanci presadzujú zjednotenie nabíjačiek pre mobilné telefóny
Európsky parlament schválil novelizáciu pravidiel o rádiových zariadeniach, ktorej
súčasťou je výzva na zavedenie jednotnej nabíjačky pre všetky mobilné telefóny predávané v EÚ. Cieľom nových pravidiel, na ktorých sa poslanci neformálne dohodli s
členskými štátmi, je obmedziť odpad, znížiť náklady a zjednodušiť život konečným
spotrebiteľom. Nová smernica zavádza harmonizované pravidlá pre umiestňovanie
rádiových zariadení, vrátane mobilných telefónov, kľúčov od auta s diaľkovým ovládaním či modemov, na
trh Európskej únie. Cieľom novej legislatívy je udržať krok s rastúcim počtom a rôznorodosťou rádiových
zariadení a zároveň zabezpečiť, že sa navzájom nebudú rušiť a budú podliehať základným požiadavkám
na ochranu zdravia a bezpečnosti.

Balíky cestovných služieb - poslanci rozširujú ochranu dovolenkárov
Ochrana dovolenkárov, ktorí si poskladajú balík cestovných služieb,
napríklad na internete, a teda nepožívajú rovnaké práva ako klienti
cestovných kancelárií, by mala byť posilnená. Vyplýva to z legislatívneho návrhu, ktorý schválil Parlament. Nové pravidlá by tiež mali garantovať repatriáciu cestujúcich po krachu aerolínií alebo cestovnej kancelárie, chrániť ich pred prudkým rastom cien alebo výraznými zmenami
časov odletov a zadefinovať ich práva v prípade nepredvídaných okolností. Revidovaná smernica by mala rozšíriť definíciu balíkov cestovných služieb tak, aby zahŕňala väčšinu typov zájazdov pozostávajúcich z viacerých komponentov, akými sú lety, ubytovanie v hoteli, cestovné
poistenie či prenájom vozidla. Cestujúci by tak v prípade problémov mali byť lepšie chránení.

Filmy o integrácii
Prihlásiť sa do: 30. 9. 2014
Filmový festival o ľudských právach this human
world, ktorý bude počas prvého decembrového týždňa 2014 prebiehať v najznámejších viedenských kinách, opäť organizuje Súťaž krátkych študentských filmov pre študentov základných a stredných škôl.
Tohtoročnou témou je INTEGRÁCIA. Zúčastniť sa môžu deti a mladí ľudia od 10 do 20 rokov s max. 3-minútovými filmami.

Sokratov inštitút
Kde: Zaježová
Kedy: 2014/2015
Prihlásiť sa do: 30. 4. 2014
Ročný vzdelávací kurz Súčasná spoločnosť - výzvy a vízie Sokratovho inštitútu je zostavený z 11 workshopov. Medzi preberané
témy budú patriť napríklad energetická politika, médiá, globálne
vzdelávanie, pohľad Eskimáka na globálne otepľovanie, ekologické poľnohospodárstvo, alternatívne ekonomické systémy, medzikultúrna facilitácia, procesorientovaná psychológia, európska divočina, kolapsy a
regenerácie civilizácií. Hlavným lákadlom štúdia sú samotní lektori, medzi ktorých v tomto ročníku patrí
napríklad eskimácky šaman Angaangaq, ktorý roky pôsobil ako zástupca Inuitov pri OSN, aamah Abdallah, iránsky ekonóm pôsobiaci v New Economic Foundation v Londýne, či publicista Martin M. Šimečka.
Sokratov inštitút otvára svoje brány v septembri 2014, prihlásiť sa môžeš na stránke www.sokratovinstitut.sk. Sokratov inštitút je projektom Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica. Štúdium na Sokratovom inštitúte je zdarma vďaka finančnej podpore vlád Švajčiarskej konfederácie a Slovenskej republiky, a to v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Podporujeme súčasné umenie
Deadline: 11. 4. 2014
Max. výška grantu: 1 500 eur
Grantový program Nadácie Intenda Podporujeme súčasné umenie, je zameraný na podporu rôznorodých
žánrov, foriem a prejavov mladej generácie slovenského súčasného umenia. Sumu do 500 eur možno získať
na projekty jednotlivcov - študentov a študentiek bakalárskeho a magisterského stupňa na prezentáciu ich
záverečných prác. Suma do výšky 1 000 eur je určená
na rozbeh umeleckého pôsobenia mladých umelcov a
umelkýň do 35 rokov. Do 1 500 eur môžu získať iniciatívy pôsobiace na poli tvorby, produkcie či prezentácie súčasného umenia a kultúry. Všetky potrebné bližšie informácie o grante nájdeš na www.intenda.sk.

