Fotomaratón Desať rokov v tom
Mesto Lučenec, Europe Direct Lučenec a
Young Folks Lučenec pri príležitosti 10.
výročia vstupu Slovenska do Európskej
Únie vyhlásili prvý ročník Fotomaratónu s príznačným názvom „Desať rokov
v tom“. Do súťaže sa mohli zapojiť občania všetkých vekových kategórií. Fotomaratón sa uskutočnil od 9. do 11. 4. 2014.
Hlavnú cenu do súťaže poukážky v hodnote sto eur a päťdesiat eur na nákup
elektroniky, ako aj vecné ceny, venovalo Europe Direct Lučenec. Výsledky súťaže boli vyhlásené 11. 4. 2014 v Mestskom
informačnom centre. Súťažiaci si ceny
prebrali z rúk primátorky mesta Lučenec Alexandry Pivkovej. Prvé miesto obsadila fotografia Daniela
Adamove, druhé miesto získal pán Boris Novák, na tretom mieste sa umiestnil Vladimír Cibula a štvrté
miesto získala Andrea Gášparová. Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým účastníkom úprimne ďakujeme. Výstavu ocenených fotografií si môžu súťažiaci a občania mesta prezrieť v Informačnom centre Europe Direct Lučenec v Divadle B. S. Timravy do konca apríla 2014 v čase otváracích hodín Mestského informačného centra.

Seminár Európa na dosah
Dňa 24. apríla 2014 sa uskutočnil v Lučenci v Stredisku OV Hviezda seminár v súlade s Plánom aktivít siete EURES - Európskych služieb zamestnanosti na rozpočtové obdobie 2013/2014. Cieľovou skupinou boli
výchovní poradcovia stredných škôl Banskobystrického kraja. Predmetom seminára bolo predstaviť služby siete EURES a európskych inštitúcií pôsobiacich na Slovensku. Na seminári sa aktívne zúčastnilo aj
EUROPE DIRECT Lučenec, ktorého snahou bolo poskytnúť výchovným poradcom kvalifikované informácie o EUROPE DIRECT Lučenec a o možnostiach ktoré ponúka študentom stredných škôl. Účastníci
si zo semináru odniesli množstvo poznatkov a informácií o medzinárodných výmenných programoch pre
študentov, programoch celoživotného vzdelávania pre pedagógov, so situáciou na trhu práce v regióne a s
možnosťami uplatnenia sa absolventov škôl podľa ich študijného zamerania.

Definitívny koniec roamingu
Európska komisia víta, že Európsky parlament dnes odhlasoval zrušenie poplatkov za roaming do Vianoc 2015. Prišli sme tak do dlho očakávaného finále legislatívneho procesu. Koniec roamingu je súčasťou
komplexného legislatívneho balíčka,, ktorým sa má vytvoriť jednotný trh v oblasti telekomunikácií, známy aj ako „prepojený kontinent“. Návrh nariadenia o telekomunikačných službách predložila EK v septembri 2013. Okrem zrušenia roamingu je súčasťou balíčka aj zaručenie otvoreného internetu prostredníctvom zákazu blokovania obsahu, koordinácia pri udeľovaní práv na využívanie frekvenčného spektra pre
bezdrôtové pripojenie, zvýšenie transparentnosti zmlúv o poskytovaní internetu a širokopásmového pripojenia a uľahčenie zmeny poskytovateľa služieb. Členské štáty EÚ budú teraz pokračovať v preskúmavaní nariadenia a Komisia očakáva konečnú dohodu do konca roka 2014.
Viac tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-373_sk.htm

Parlament chce zastaviť nehospodárne
využívanie plastových tašiek
Členské štáty EÚ budú musieť do roku 2019 znížiť o 80% spotrebu najrozšírenejších plastových tašiek,
ktoré zároveň najviac znečisťujú životné prostredie. Vyplýva to z legislatívneho návrhu, ktorý v stredu
schválil Európsky parlament. Členské štáty by na dosiahnutie tohto cieľa mali využiť dane, odvody, ale aj
obchodné obmedzenia a zákazy. Plastové tašky výrazne znečisťujú životné prostredie, najmä vodné útvary a vodné ekosystémy. Do roku 2019 by mali byť plastové tašky určené na zabalenie ovocia, zeleniny a
cukroviniek nahradené taškami z recyklovaného papiera alebo taškami, ktoré sú biologicky rozložiteľné a
kompostovateľné. Podľa poslancov by sa tiež mali upraviť základné požiadavky týkajúce sa kompostovateľných a biologicky rozložiteľných obalov.

Európska únia stojí na strane spotrebiteľov:
Program Spotrebitelia na obdobie 2014-2020

Nový program Spotrebitelia na roky 2014-2020 má občanom pomôcť presadzovať svoje spotrebiteľské
práva a tým sa aktívne podieľať na fungovaní jednotného trhu. Dosah tohto programu pre spotrebiteľov
je napriek skromnému rozpočtu skutočne citeľný. Spotrebitelia vo všetkých členských štátoch v rámci projektov EÚ budú mať k dispozícií kvalitnú a dostupnú ochranu zo strany európskych spotrebiteľských centier aj zo strany vnútorných orgánov štátu v prípade, že vaše spotrebiteľského práva budú porušené. Nový
spotrebiteľský program na tieto úspechy nadviaže, pričom sa zameria na štyri hlavné oblasti:
• Bezpečnosť: jednotný trh s bezpečnými výrobkami v záujme občanov i konkurencieschopných podnikateľov a obchodníkov
• Informovanosť spotrebiteľov a spotrebiteľská osveta: jednotný trh, kde občanov riadne zastupujú efektívne spotrebiteľské organizácie, ktoré obstoja v súčasnom ekonomickom prostredí
• Práva spotrebiteľov a účinné odškodnenie: uľahčenie prístupu k nápravným prostriedkom v prípade problémov bez potreby uchyľovať sa k súdnym konaniam, ktoré sú zdĺhavé a nákladné pre spotrebiteľov i štátnu kasu. Dostupnejšie nápravné prostriedky povzbudia spotrebiteľov v účasti na trhu a prispejú k rastu
• Posilnenie presadzovania práva aj za hranicami: konkrétna a účinná spolupráca vnútroštátnych orgánov
v záujme presadzovania práv spotrebiteľov a poskytovania poradenstva
O podporu z týchto prostriedkov môžu požiadať aj orgány štátnej správy, verejné subjekty a spotrebiteľské organizácie na úrovni členských štátov i EÚ.

Obmedzenie poplatkov za platbu kartou a záruky pri online transakciách

Poplatky, ktoré banky účtujú predajcom za spracovanie platieb zákazníkov, by mali byť v budúcnosti obmedzené. Vyplýva to z textu nariadenia, ktorý vo štvrtok schválil Európsky parlament. Poslanci tiež prijali
opatrenia, ktoré by mali zvýšiť bezpečnosť platieb cez internet. Poplatky, ktoré si banky účtujú za spracovanie transakcií uskutočnených napríklad kartami Visa a MasterCard, by nemali prekročiť 0,3 % hodnoty
transakcie pri kreditných kartách a 7 eurocentov alebo 0,2 % hodnoty transakcie (podľa toho, ktorá hodnota je nižšia) pri debetných kartách. Obmedzenie poplatkov sa má týkať cezhraničných, ako aj domácich
transakcií v rámci EÚ, a malo by byť účinné rok po vstupe nových pravidiel do platnosti. Nižšie poplatky
by sa mali po čase premietnuť do nižších cien pre zákazníkov platiacich kartou. Neautorizované platby by
mali byť vrátené v priebehu 24 hodín od momentu, kedy platbu zaznamenal majiteľ účtu. Klienti by však
mali znášať straty súvisiace s nezákonným použitím stratených alebo ukradnutých platobných kariet alebo zariadení, maximálne však do výšky 50 eur. Nižšie platby a širší výber platobných služieb. Osoby nakupujúce na internete by mali mať právo využívať platobný softvér alebo zariadenia poskytnuté autorizovanými tretími stranami podľa svojho výberu a bez dodatočných poplatkov. Poskytovatelia platobných
služieb by mali na požiadanie zverejniť skutočné náklady spracovania platieb. Zastropovanie poplatkov
za platobné služby by sa zároveň malo stať súčasťou budúcich pravidiel EÚ týkajúcich sa platieb kartou.
Uplatňovať by sa malo bez ohľadu na konkrétne platobné zariadenie alebo formu realizácie platby.

Parlament žiada povinné označovanie
krajiny pôvodu a prísnejšie pravidlá bezpečnosti
Označenie ‚vyrobené v‘ by malo byť povinné pre temer
všetky nepotravinové výrobky predávané na jednotnom trhu. Vyplýva to zo zmien k dvom legislatívnym
návrhom, ktoré v utorok schválil Európsky parlament.
Poslanci za účelom posilnenia ochrany spotrebiteľa v
EÚ presadzujú vyššie požiadavky na bezpečnosť výrobkov a prísnejšie pravidlá dohľadu nad trhom. Parlament tiež navrhuje prísnejšie tresty pre spoločnosti
predávajúce nevyhovujúce alebo potenciálne nebezpečné výrobky. Označenie ‚vyrobené v‘ by sa malo vzťahovať na temer všetky výrobky predávané v EÚ, medzi výnimky by okrem potravín mali patriť napríklad
aj lieky. Výrobca by si na základe Parlamentom schváleného textu mohol vybrať, či využije označenie ‚vyrobené v EÚ‘ alebo na obale uvedie konkrétny členský
štát pôvodu. V prípade, že sa na výrobe tovaru podieľali viaceré krajiny, za „krajinu pôvodu“ sa považuje tá
krajina, „v ktorej sa ako v poslednej uskutočnilo jeho podstatné a hospodársky odôvodnené spracovanie“
a „ktorého výsledkom je nový výrobok,“ alebo ktoré predstavuje „dôležitý stupeň výroby.“
Poslanci s cieľom zabezpečiť, aby sa zločin nevyplácal, navrhujú zaviesť „ primerané a odrádzajúce“ sankcie. Tie by mali zohľadniť závažnosť, trvanie a úmyselný charakter porušenia pravidiel, skutočnosť, či sa
daná spoločnosť už dopustila podobného činu, ako aj veľkosť spoločnosti. Komisia by podľa poslancov
mala vypracovať celoúnijnú čiernu listinu pre subjekty, u ktorých sa zistilo opakované a úmyselné porušovanie predpisov EÚ v oblasti bezpečnosti výrobkov. Parlament tiež navrhuje zriadenie celoeurópskej databázy zranení spotrebiteľov, ku ktorým došlo v súvislosti s použitím výrobkov.

Fotosúťaž s pamiatkami
n Kde: rôzne

n Kedy: ihneď

n Prihlásiť sa do: 7. 6. 2014

Súťaž Fotozážitky s pamiatkami 2014 je súčasťou celosvetovej International Heritage Phorographic Experience. Hlavným cieľom akcie je
vzbudiť záujem mladých ľudí o pamiatky ako historické hodnoty našich miest a obcí. Zapojiť sa môžu deti a mládež do 21 rokov. Tri najlepšie fotky budú ocenené vecnými cenami a medzinárodným diplomom. Tridsať najúspešnejších fotografií bude vystavených v rámci
Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2014 v niekoľkých mestách na
Slovensku. Stačí ak svoju fotografiu prihlásiš na zhmao.sk.

Súťaž s esejou
n Kde: rôzne

n Kedy: čím skôr

n Prihlásiť sa do: 15. 6. 2014
Esejistická súťaž je sponzorovaná organizáciami The Goi Peace
Foundation a UNESCO. Jej cieľom je sprístupniť myšlienky mladých ľudí širokej verejnosti a zamyslieť sa nad tým, ako môže každý jednotlivec prispieť k zmene vo svete. Témou eseje je: Moja úloha ako obyvateľa Zeme, mala by mať rozsah maximálne 700 slov a
musí byť napísaná v angličtine, španielčine, nemčine, francúzštine alebo japončine. Súťaží sa v dvoch kategóriách podľa veku, do
14 rokov a od 15 do 25 rokov. Dôležité je, aby to bol originál, ktorý nebol nikdy publikovaný. Esej môže byť zaslaná poštou alebo
uploadnutá online. Výhercovia budú s výsledkom oboznámení v
novembri 2014. Úplný víťaz bude pozvaný na slávnostné podujatie do Tokya v decembri 2014. Víťazné eseje budú ocenené finančne. Viac info nájdeš na goipeace.or.jp.

Fotoprojekt s témou žien
Deadline: 30. 6. 2014
Max. výška grantu: 25 000 dolárov
Alexia Foundation vyhlásila grantovú výzvu na rok 2014, v ktorej poskytne 25000 dolárov na fotografický projekt so zameraním na významné témy týkajúce sa žien kdekoľvek na svete ako: ženy - líderky, diskriminácia pohlaví, ženy v armáde, duševné zdravie žien a ďalšie. Uchádzať o grant sa môžu študenti aj
profesionálni fotografi. Do 30. 6. 2014 je potrebné poslať portfólio fotografií, životopis, synopsu a žiadosť
projektu. Grant má umožniť víťazným fotografom vytvoriť seriózne dokumentárne projekty, ktoré podajú správu o súčasnom postavení žien v rôznych častiach sveta a podnietia zmenu k lepšiemu. Bližšie informácie nájdeš na alexiafoundation.org.

Umelci, vykročte do sveta!
Deadline: 31. 12. 2014
Max. výška grantu: 700 eur
Step Beyond je grantová schéma určená mladým umelcom a kultúrnym pracovníkom, prioritne do 35 rokov. Grant ponúka zdroje na zabezpečenie cesty z dôvodu vytvorenia medzinárodného partnerstva, festivalu, konferencie či zdieľania vedomostí s lokálnou kultúrnou scénou. Začínajúci slovenskí umelci a
kultúrni pracovníci môžu vycestovať do jednej z nasledujúcich krajín: Albánsko, Bosna a Hercegovina,
Chorvátsko, Kosovo, Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko, Moldavsko. Ukrajina, Bielorusko, Ruská federácia, Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Turecko, Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordán, Libanon, Lýbia, Maroko, Palestína, Sýria a Tunisko. Výška podpory záleží od konkrétnej krajiny a uchádzať sa o ňu možno aj
ako skupina. O grant je možné požiadať kedykoľvek v priebehu roka, no najneskôr mesiac pred plánovanou cestou. Prihlásiť sa môžeš na efclabs.org.

Hľadá sa marketingový polosuperman
Kde: Bratislava (SR) / Chrudim (ČR)
Kedy: nástup ihneď
Prihlásiť sa do: čím skôr
Spoločnosť Pears Health Cyber ponúka stáž v najväčšej internetovej lekárni na Slovensku a v Čechách študentovi/tke vysokej školy so zameraním
na marketing alebo farmáciu. Vyžadujú perfektnú znalosť slovenského jazyka, kreatívne myslenie, znalosť HTML a skúsenosti s tvorbou online
textu. Viac informácii o stáži nájdeš na pearshealthcyber.cz

