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Vedomostná súťaž: MLADÝ EURÓPAN 2014

KONTAKT:

Dňa 28. 4. 2014 sa v Divadle B. S. Timravy uskutočnilo regionálne kolo súťaže Mladý Európan 2014. Podujatie organizovalo mesto Lučenec, ako hostiteľská štruktúra Europe Direct Lučenec so sídlom v Mestskom informačnom
centre Lučenec v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Záštitu nad súťažou v roku 2014 prebral podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu Maroš Šefčovič. Poslaním
súťaže je zvýšiť povedomie o Európskej únii na Slovensku
medzi študentmi stredných škôl. Do súťaže sa zapojilo 10
družstiev pedagógov a študentov tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl regiónu. Súťaž prebiehala v
troch súťažných kolách, prvé kolo- vedomostný test, druhé
kolo- test zručnosti skladanie puzzle s tematikou „10 rokov vstupu SR do EÚ“ a tretie kolo bol kvíz s kategóriami osobnosti, symboly a dominanty EÚ. Prvých dvoch kôl
sa zúčastnili všetky družstvá, do tretieho kola postúpili tri
družstvá s najväčším počtom bodov: Spojená škola Modrý Kameň, Gymnázium Detva a Gymnázium Ivana Kraska
z Rimavskej Soboty.
Po tretom kole boli celkové výsledky nasledovné:
1. miesto: Gymnázium Detva, 2. miesto: Gymnázium I.
Kraska Rimavská Sobota, 3. miesto: Spojená škola Modrý Kameň. Súťažiaci z Gymnázia Detva ďalej postupujú na
celoslovenské kolo súťaže, ktoré sa uskutoční 11. až 12. 6.
2014 vo Vysokých Tatrách (Nový Smokovec).
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Deň Európy 2014 v Lučenci
Mesto Lučenec, tak ako iné mestá v celej Európskej únii, sa zapojilo do osláv
Dňa Európy 9. 5. 2014. Tento deň v roku
1950 Robert Schuman prezentoval svoj
návrh na vytvorenie organizovanej Európy. Schumanova deklarácia je považovaná za vznik modernej európskej
integrácie. V uliciach mesta Lučenec
pracovníčky Informačného centra Europe Direct Lučenec pri tejto príležitosti rozdávali občanom mesta žlté ruže s kontaktnými údajmi Europe Direct Lučenec. Žlté ruže potešili najmä dámy a mladé slečny. Pred Divadlom B. S. Timravy bol tiež inštalovaný stánok Informačného centra
Europe Direct Lučenec, kde sa prezentovali tlačené materiály týkajúce sa tohto významného dňa.

desať ROKOV SLOVENSKA V EÚ

KONTAKT:

Slovensko 1. mája 2014 oslávi 10. výročie vstupu do EÚ. Európska únia
počas svojho najväčšieho rozšírenia 01. mája 2014 prijala do svojich radov krajiny strednej Európy vrátane Slovenska, Cyprus a Maltu. Združovať sa a prekonávať tak stáročia dlhé rozdeľovania a rozpory bolo vždy
jednou z jej hlavných cieľov. Pri tejto príležitosti bude Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s ďalšími národnými a medzinárodnými partnermi organizovať viaceré podujatia. Viac informácií na: www.10rokov.eu.
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Míľa pre mamu 2014

KONTAKT:

Ten deň, kedy všetky mamy Slovenska mohli spoločne osláviť sviatok matiek a prežiť veľkolepú
oslavu materstva sa tento rok uskutočnil 10. mája
2014. Slogan „Ďakujem, že si mama“ bol ústredným motívom počas celej Míle pre mamu 2014.
Verejná zbierka s rovnomenným názvom, ktorú
charakterizovala farebná magnetka v tvare usmiateho slniečka bola symbolom podpory všetkým
organizátorom Míle pre mamu, najmä však materským a rodinným centrám Slovenska. V Lučenci toto podujatie už po druhýkrát organizovalo
Materské centrum Jahôdka spolu s Mestom Lučenec za podpory viacerých partnerov, medzi nimi aj
Informačného centra Europe Direct Lučenec. Program organizátori otvorili registráciou všetkých účastníkov, ktorí sa rozhodli podporiť túto akciu a odbehnúť symbolickú míľu pre svoje mamy. Míľu pre mamu
odštartovala primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková spolu so svojim zástupcom Pavlom Baculíkom a Tomášom Belkom z občianskeho združenia Materské centrum Jahôdka. Na štarte sa zúčastnili
všetky vekové kategórie, mamičky a oteckovia so svojimi detičkami, starí rodičia, príbuzní a kamaráti. Po
ukončení pochodu sa deti mohli zabaviť na zaujímavých atrakciách - zaskákať si na nafukovacom hrade,
nechať si pomaľovať tváričky, zamaškrtiť si na cukrovej vate, zasúťažiť si v behu, či vození na fúriku na stanovištiach, ktoré organizovalo Centrum voľného času Magnet. O dobrú náladu zúčastnených sa na pódiu
starali ex-superstarista MICHAL CHRENKO s kapelou, Veľkí herci malým deťom so svojou hudobno-zábavnou show pre deti, neskôr sa žrebovala tombola a vyhlásenie účasti na pochode.
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Jarná hospodárska prognóza
Európska komisia zverejnila pravidelnú jarnú hospodársku prognózu, ktorá poukazuje na pokračovanie
oživenia hospodárstva. Celkovo sa očakáva, že v období, na ktoré sa prognóza vzťahuje, sa kľúčovou hnacou silou rastu stane domáci dopyt.
Podmienky na trhu práce sa v priebehu roka 2013 začali zlepšovať, čo by malo viesť k vytváraniu nových
pracovných miest a k ďalšiemu poklesu miery nezamestnanosti (na 10,1 % v rámci EÚ a 11,4 % v eurozóne v roku 2015).
Viac sa dozviete na uvedených odkazoch:
Link na tlačovú správu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-513_sk.htm
Údaje podľa krajín: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_spring_forecast_en.htm
Správa o Slovensku: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_spring/sk_en.pdf

Špeciálny Eurobarometer: Európania v roku 2014

KONTAKT:

Podľa najnovších prieskumov pred voľbami do Európskeho parlamentu (24. máj 2014) vzrastá optimizmus a viera občanov EÚ v európske inštitúcie. Výsledky ukazujú, že všeobecná dôvera Európanov v európske inštitúcie rastie. Väčšina opýtaných Európanov sa vyjadrila, že má viac pozitívny ako negatívny
obraz o EÚ (až 34%, čo je v porovnaní so štandardným Eurobarometrom z novembra 2013 o 3% viac). Rovnako vzrástol aj optimizmus Európanov smerom k ekonomickým vyhliadkam EÚ do budúcnosti. Občania v 20 z 28 členských štátov EÚ veria, že hospodárska situácia v ich krajine sa zlepší v priebehu nasledujúcich 12 mesiacoch. Napriek týmto celoeurópskym výsledkom, Slováci zostávajú naďalej veľmi skeptickí.
V otázkach, či očakávajú zlepšenie ekonomickej situácie v EÚ alebo na Slovensku odpovedali vo väčšine
prípadov negatívnejšie, ako je všeobecný EÚ priemer. V prieskume 46% Slovákov očakáva, že úroveň nezamestnanosti zostane nezmenená a až 33% predpokladá, že sa nezamestnanosť dokonca zhorší. Najviac
Slovákov trápia práve problémy ekonomického charakteru a to rastúca inflácia (52%) a zvyšujúce sa náklady na vedenie domácnosti (24%).

5

INFORMAČNÉ CENTRUM EUROPE DIRECT LUČENEC
Divadlo B. S. Timravy
Námestie republiky č. 5
984 01 Lučenec
Tel./fax: +421/47/433 15 13



E-mail: europedirect@lucenec.sk



Web:www.lucenec.sk

ELEKTRONICKÝ INFORMAČNÝ BULLETIN

INFORMAČNÉ CENTRUM EUROPE DIRECT LUČENEC
II. ROČNÍK



MÁJ



2014

Stáž u ombudsmanky
Kde: Bratislava
Kedy: jún - august 2014
Prihlásiť sa do: 1. 6. 2014

KONTAKT:

Kancelária verejného ochrancu práv spúšťa
projekt stáží na referáte pre mediálnu a komunikačnú stratégiu pre študentov škôl humanitného zamerania, absolventov a iných
záujemcov.
Ak ťa zaujímajú ľudské práva, sociálne témy
a na sociálnych sieťach si doma, zároveň si
aj kreatívny/a a zodpovedný/á, táto ponuka
je šitá na teba. Získaš množstvo praktických
skúseností, napríklad ako administrovať web
stránku, písať tlačové správy, organizovať
diskusie a rôzne iné eventy pre ombudsmanku a Kanceláriu verejného ochrancu práv.
Stáž trvá minimálne tri mesiace, a okrem
cenných skúseností, dostaneš aj osobné pracovné odporúčanie ombudsmanky, ktoré ti
môže pomôcť pri budúcom hľadaní zamestnania. Ak ťa ponuka zaujala, žiadosť spolu so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov pošli do 1. júna s predmetom Odborná stáž - REF MKS 01/2014.
Viac info nájdeš na vop.gov.sk.
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Európsky grant pre výskum a mobilitu ...
... v odbore európskych štúdií s názvom „Európska cena Karola V. – José Manuel Durão Barroso: „História, pamäť a európska integrácia z hľadiska transatlantických vzťahov EÚ“. Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 30. júna 2014.
Granty sú určené európskym alebo americkým študentom, ktorí píšu svoju dizertačnú prácu na tému
„História, pamäť a európska integrácia z hľadiska transatlantických vzťahov EÚ“. Ponuka grantu je určená študentom, ktorí ešte nezískali podobný grant od Európskej akadémie nadácie Yuste, alebo Siete SEGEI v predchádzajúcom období. Žiadosť a aplikačný formulár nájdete v španielčine, angličtine alebo francúzštine na webovej stránke Európskej akadémie nadácie Yuste www.fundacionyuste.es .

Medzinárodný vyšehradský fond
Deadline: 1. 6. 2014
Maximálna výška grantu: 6 000 €

KONTAKT:

MVF vyhlasuje výzvu na podávanie projektov v šiestich kategóriách: kultúrna spolupráca, vedecká výmena a výskum, vzdelávanie, mládežnícka výmena, cezhraničná spolupráca, propagácia a turizmus. Maximálna výška grantu je 6 000 eur, pričom požadovaná suma nesmie presiahnuť 70% celkových nákladov na
projekt, vrátane nákladov in-kind. Do projektu musia byť zapojené najmenej tri krajiny V4. Žiadateľom
môže byť jednotlivec, mimovládna organizácia, školy a ďalšie verejné inštitúcie. Žiadosť musí byť podaná
online systémom do poludnia 1. júna.
Viac info na visegradfund.org.
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Fotoprojekt s témou žien
Deadline: 30. 6. 2014
Maximálna 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.

KONTAKT:

Ilustračný snímok.
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