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Medzinárodný deň detí v mestskom parku Lučenec

KONTAKT:

V nedeľu 1. júna 2014 pripravilo mesto Lučenec spoločne s Centrom voľného času Magnet zábavné dopoludnie plné hier, hudby a zábavy. Témou tohtoročného podujatia bola rozprávka Snehulienka a sedem trpaslíkov. Pre deti boli pripravené hádanky, hry a súťaže na deviatich stanovištiach, za ktoré boli odmenené sladkou odmenou, drobným občerstvením a neskôr sa spomedzi súťažiacich detí žrebovala hodnotná tombola.
Deti počas dobrodružnej cesty začarovaným lesom stretli postavičky z legendárnej rozprávky Snehulienka a
sedem trpaslíkov. Pripravené pre ne boli skákacie hrady, kultúrny program, maľovanie na tvár, balóniky, cukrová vata a mnoho iného. Europe Direct Lučenec malo na tomto podujatí samostatný stan, kde sa mohli deti
aj dospelí dozvieť zaujímavé informácie o EÚ. Pre deti v stane boli pripravené rôzne športové hry, skladanie
puzzle. Europe Direct Lučenec prispelo deťom aj do tomboly so zaujímavými cenami s tematikou EÚ. Príjemné počasie prilákalo do parku viac ako 700 detí spolu s ich rodičmi a príbuznými. Partneri podujatia boli
Mesto Lučenec, Informačné centrum Europe Direct Lučenec, O2 Masarykova ul., Lučenec, Oriflame - Eva
Mužíková, Prvá stavebná sporiteľňa, reštaurácia Biela Labuť, ŠK Novoker, NovoCK Trial, CVČ Magnet, zamestnanci mesta Lučenec a študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci.
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Okresná olympiáda detí
materských škôl
a festivalu olympijských
hviezdičiek

KONTAKT:

Deti, pohyb, radosť, zdravie a krása - toto všetko sme
mohli vidieť pri športových zápoleniach na okresnej
olympiáde detí materských škôl, ktorá sa uskutočnila
v areáli Základnej školy L. Novomeského v Lučenci 11.
júna 2014 pod záštitou primátorky mesta Alexandry Pivkovej. „My, deti z materských škôl, sľubujeme, že budeme
čestne, vytrvalo a statočne súťažiť a našich fanúšikov nesklameme,“ zaznelo v úvode slávnostného otvorenia už
XVIII. ročníka športovej olympiády. Cieľom olympiády
bolo podporovať zdravie a pohybový rozvoj detí. Snahou
bolo, aby mali deti radosť zo športových súťaží, aby sa tešili z víťazstiev. Športovej olympiády sa zúčastnilo 13 materských škôl s počtom 89 detí. Deti súťažili v kategóriách
- skok vo vreci, hod kométkou, hod kriketovou loptičkou,
skok do diaľky, beh slalomom, štafetový beh, beh na 30 a
40 metrov. Na tomto podujatí nechýbal ani stánok Informačného centra Europe Direct, ktorý ponúkal zaujímavé informácie o EÚ pre deti prostredníctvom propagačných materiálov.
Celkové umiestnenie materských škôl:
1. miesto – Materská škola M. R. Štefánika
2. miesto – Materská škola Rúbanisko I
3. miesto – Materská škola Rúbanisko II
Ceny pre súťažiacich venovali: Mesto Lučenec, Olympijský klub Lučenec a Informačné centrum Europe Direct
Lučenec, ktoré obdarilo detskými hračkami každú materskú školu. Podujatie zorganizovala Materská škola
na Ulici Dr. Herza za pomoci spoluorganizátorov: Mesto
Lučenec, Informačné centrum Europe Direct Lučenec,
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec, Olympijský
klub Lučenec, Okresné združenie telesnej kultúry, ZŠ L.
Novomeského, Banskobystrický samosprávny kraj.
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Národné kolo vedomostnej súťaže
Mladý Európan 2014

KONTAKT:

Dňa 12. júna 2014 sa v Novom Smokovci uskutočnilo národné kolo súťaže "Mladý Európan". Zúčastnilo sa
ho 13 súťažných družstiev - víťazov regionálnych kôl - zo stredných škôl z celého Slovenska. Študenti si zmerali svoje sily vo vedomostiach z oblastí z histórie, geografie, zaujímavostí a významných osobností EÚ a jej
členských krajín.
Tohtoroční víťazi:
1. miesto – Gymnázium Spišská Nová Ves
2. miesto - Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov
3. miesto – Gymnázium Malacky
Zastúpenie Európskej komisie
a 12 regionálnych informačných
centier Europe Direct organizovali tento rok už deviaty ročník
tejto celoslovenskej súťaže, ktorá
je určená študentom 3. ročníkov
gymnázií a stredných odborných
škôl z celého Slovenska. Záštitu
nad tohtoročnou súťažou prebral
podpredseda Európskej komisie
pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu Maroš Šefčovič. Víťaz nášho regionálneho
kola - Gymnázium Detva získalo
krásne 5. miesto. Víťazom srdečne blahoželáme.
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Posilnenie práv spotrebiteľov EÚ sa stáva skutočnosťou
Dobrá správa pre viac ako 507 miliónov spotrebiteľov v Európe: nová smernica o právach spotrebiteľov, ktorá
práve nadobudla účinnosť, posilňuje práva spotrebiteľov pri nákupe kdekoľvek a kedykoľvek v Európe – tak
pri nákupe online, ako aj v kamenných obchodoch. Vytváraním rovnakých podmienok podnikania prinesú
nové pravidlá výhody aj podnikom, pričom znížia náklady obchodníkov pri ponúkaní produktov a služieb
spotrebiteľom za hranicami. Nové pravidlá napríklad v celej EÚ zabezpečia väčšiu cenovú transparentnosť,
zrušenie neopodstatnených príplatkov za použitie kreditných kariet a špeciálnych telefonických liniek, zákaz
vopred zaškrtnutých políčok na internete, napríklad pri nákupe leteniek, predĺženie lehoty, kedy si svoj nákup môžu rozmyslieť zo siedmich na 14 dní v celej EÚ, posilnené práva na vrátenie peňazí, do 14 dní po zrušení nákupu spotrebiteľom, pravidlá zakazujúce skryté poplatky na internete, ako napríklad ponuky na internete, ktoré niečo inzerujú ako zdarma, ale v skutočnosti to tak nie je (napr. horoskopy alebo recepty), lepšiu
ochranu vo vzťahu k digitálnemu obsahu, najmä v súvislosti s informáciami o softvéri a hardvéri, s ktorými
produkty pracujú.
Viac informácií nájdete tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-655_sk.htm

Prijali sme Partnerskú dohodu

KONTAKT:

Európska komisia prijala 20. 6. 2014 partnerskú dohodu so Slovenskom na roky 2014 - 2020. Partnerská dohoda určuje smerovanie využívania eurofondov v budúcom programovacom období. Slovensku bolo pričlenených v rámci politiky súdržnosti v celkovej výške 14 mld. EUR a 1,5 mld. EUR na rozvoj vidieka, z Európskeho námorného a rybárskeho fondu dostane Slovensko 15,8 mil. EUR. Investície EÚ, ktoré sú určené na
podporu konkurencieschopnosť, znižovanie nezamestnanosti a rast, a to najmä prostredníctvom podpory
inovácií, nízkouhlíkového hospodárstva, odbornej prípravy a vzdelávania. Takisto sa zamerajú na podporu
podnikania a boj proti sociálnemu vylúčeniu.
Tlačová správa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-697_sk.htm
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Lieky online? Máme logo bezpečnosti
EK prijala nariadenie, vďaka ktorému budú musieť byť internetové lekárne
označené logom, pomocou ktorého overíte legálnosť daných webových stránok. Cez toto logo budete totiž presmerovaní na webovú stránku vnútroštátneho regulačného orgánu, kde sa nachádza zoznam všetkých legálnych internetových lekární či iných maloobchodných predajcov liekov. Nariadenie by
malo nadobudnúť účinnosť v najbližších štyroch až šiestich týždňoch. Logo
bude plne k dispozícii v druhej polovici roku 2015. Členské štáty majú na prípravu uplatňovania tohto nariadenia jeden rok.
Celá tlačová správa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-712_sk.htm

(Ne)spokojnosť učiteľov

KONTAKT:

Takmer 90 % učiteľov v EÚ tvrdí, že sú so svojím pracovným
miestom spokojní, 81 % má však pocit, že učiteľské povolanie nie
je v spoločnosti docenené. Toto je jedno zo zistení nového medzinárodného prieskumu vyučovania a vzdelávania (TALIS), ktorý uskutočnila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
(OECD). Prieskum bol zameraný na to, ako učitelia vnímajú svoje
pracovné podmienky a zhromaždil názory 55 000 učiteľov nižších
stredných škôl a vedúcich školských pracovníkov v celej EÚ. Viac
ako tretina učiteľov v Európskej únii pracuje v školách s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov a takmer polovica vedúcich školských pracovníkov uvádza nedostatok učiteľov pre žiakov so špeciálnymi potrebami. Po preskúmaní výsledkov tohto prieskumu dala
Európska komisia členským štátom určité odporúčania.
Podrobnosti: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-734_sk.htm
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Dopravné predpisy EÚ vo vašom smartfóne

KONTAKT:

Spúšťa sa mobilná aplikácia (iPhone, iPad, Google Android, Microsoft Windows), ktorá obsahuje všetky dôležité informácie o pravidlách bezpečnej cestnej premávky v
EÚ. Dozviete sa aká je maximálna rýchlosť v jednotlivých
krajinách, kde potrebujete pri bicyklovaní helmu, kde sa
koľko promile toleruje a či vôbec a podobne. Appka s názvom „Going Abroad“ je k dispozícii v 22 jazykoch a obsahuje aj kvíz o bezpečnosti cestnej premávky. Bezpečnosť
cestnej premávky v EÚ zaznamenala v posledných rokoch
významný pokrok. V priebehu rokov 2001 a 2010 sa počet
úmrtí na cestách EÚ znížil celkovo o 43 %. V priebehu rokov 2010 a 2013 sa tento počet znížil o ďalších 17 %. Ďalšie informácie: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14725_sk.htm. Stiahnite si aplikáciu „Going Abroad“.
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Absolventská prax v RTVS
n Kde: Bratislava n Kedy: ihneď n Prihlásiť sa do: 15. 7. 2014
RTVS ponúka absolventom stredných a vysokých škôl možnosť prihlásiť
sa na absolventskú stáž. Uchádzači s maturitou na strednej škole či gymnáziu sa môžu zúčastniť stáže na jednej z pozícií: administratívny pracovník pre odbor výberu, grafik, referent pre sekciu techniky, asistent projektov Rádia Devín, administrátor hudobných programov, fotograf projektov
Rádia Devín, hudobný redaktor špecializovaných relácií.
Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v jednom z odborov žurnalistika, masmediálna komunikácia, religionistika či publicistka je potrebné,
len ak sa uchádzaš o pozíciu redaktora pre náboženskú a kultúrnu redakciu. Ak sa chceš prihlásiť, vyplň formulár, kde napíšeš názov praxe, o ktorú máš záujem. Vyplnený formulár
spolu s profesijným životopisom pošli na adresu kariera@rtvs.sk.
Viac info nájdeš na: rtvs.org

Stáž v Lisabone

KONTAKT:

n Kde: Lisabon (Portugalsko) n Kedy: ihneď n Prihlásiť sa do: 2. 7. 2014
Európska námorná bezpečnostná agentúra ponúka stáž absolventom univerzít z EÚ, Islandu a Nórska. Stáž je na obdobie 3 až 5 mesiacov. Počas nich
získa stážista skúsenosti z oblasti právnej legislatívy
námornej bezpečnosti. Uchádzač/ka musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie, ovládať angličtinu na
veľmi dobrej úrovni a ďalší jazyk jednej z vyššie spomínaných krajín na uspokojivej úrovni. Počas stáže bude
dostávať stravné vo výške 910 eur mesačne. Je možné, že na konci stáže mu/jej budú preplatené i cestovné náklady. Ak ťa ponuka zaujala, vyplň prihlášku a pošli ju (jeden originál a jednu kópiu) spolu s kópiou univerzitného diplomu do 2. júla 2014. Kompletná prihláška musí byť odoslaná na adresu:
Vacancy reference n°: EMSA/TRAINEESHIP/2014/02
EMSA, HR Sector
Praça Europa 4
1249-206 Lisbon (Portugal)
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Súťaž pre kritikov umenia
n Kde: celý svet n Kedy: ihneď n Prihlásiť sa do: 21. 7. 2014
Frieze Writer’s Prize je súťaž, ktorej cieľom je objaviť nové talenty v oblasti umeleckej kritiky. Časopis s názvom frieze bol založený v roku 1991
a je v súčasnosti najvýznamnejším časopisom z oblasti súčasného umenia
a kultúry. Jeho obsah tvoria najpoprednejší súčasní umelci, spisovatelia a
kurátori. Víťaz bude mať možnosť napísať recenziu pre frieze a dostane finančnú odmenu 2 000 libier. Stačí prihlásiť jednu nepublikovanú recenziu
nedávnej výstavy súčasného umenia s dĺžkou 700 slov. Recenzie musia byť
napísané v angličtine, alebo musia byť do angličtiny preložené (tento preklad musí byť priznaný). Súťažiaci by mal mať aspoň 18 rokov. A zverejnené doposiaľ maximálne 3 recenzie umenia.
Viac info na: frieze.com

Súťaž s poviedkou
n Kde: Praha (ČR) n Kedy: čím skôr n Prihlásiť sa do: 30. 9. 2014

KONTAKT:

Brigáda v organizácii Člověk v ohrození v Prahe. Úlohou brigádnika bude
oslovovať ľudí v centre Prahy a predstavovať im činnosť organizácie. Záujemca by mal mať aspoň 18 rokov, možnosť pracovať 15 hodín týždenne,
záujem o problematiku humanitárnej a rozvojovej pomoci a dobré komunikačné schopnosti. Brigádnik bude mať možnosť zúčastňovať sa aj debát
a filmových večerov na témy súvisiace s prácou organizácie.
Viac info sa dozvieš na: woppa.org
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Umelci, vykročte do sveta!
n Deadline: 31. 12. 2014 n 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

Podporujeme talenty
n Deadline: 30. 11. 2014 n Max. výška grantu: 7 500 eur

KONTAKT:

Nadácia Intenda sa výzvou snaží podporiť talentovaných mladých ľudí od 6 do 21 rokov (vrátane). Grant je
určený na pokrytie cestovných, ubytovacích nákladov, stravného, registračných poplatkov a ďalších položiek
na súťažiach či prezentačných podujatiach v zahraničí. O grant môžu požiadať študenti/tky stredných a základných škôl, ktorí/é spadajú do cieľovej skupiny a ktorí/é uspejú na podujatí celoštátneho charakteru. Žiadateľ/ka musí do termínu zaslať žiadosť o poskytnutie podpory, motivačný list, odporúčanie pedagóga/gičky
a rozpočet, v ktorom uvádza položky, ktoré budú financované grantom. Spolu s prílohami je potrebné poslať
dokumenty poštou na adresu nadácie alebo elektronicky (len formulár žiadosti).
Viac info nájdeš na:
telefónnom čísle 02/572 971 12, na adrese intenda@intenda.sk alebo na stránke intenda.sk
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Tu sa nám páči, tu chceme žiť
n Deadline: 7. 7. 2014 n Max. výška grantu: 1 200 eur

KONTAKT:

Grantový program BAUMIT pre aktívnych ľudí podporí projekty zamerané na úpravu alebo opravu existujúcich verejných priestorov alebo zariadení, vytváranie miest pre stretávanie miestnej komunity a iné nápadité zlepšenia verejne využívaných priestorov v komunite. O grant sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, kultúrne inštitúcie, samospráva a neformálne skupiny občanov. Formulár a Projekt je potrebné poslať
poštou alebo osobne na adresu Centra pre filantropiu v Bratislave a elektronicky na projekty@changenet.sk.
Viac info nájdeš na: cpf.sk.
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