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Umenie seniorov v Európe 2014

KONTAKT:

Dňa 6. 10. 2014 odštartovala toto podujatie Vernisáž výstavy ručných prác seniorov, ktorá sa konala v Divadle B. S. Timravy o 15.00
hodine. Návštevníkov výstavy privítali aj deti z Detského folklórneho súboru Radosť Lučenec pod vedením Marcely Janštovej, ktoré pre seniorov pripravili bohatý kultúrny program. Na výstave,
ktorá trvala do 10. 10. 2014 sa odprezentovalo viac ako 20 seniorov
z okresov Lučenec a Poltár, zastúpenie na výstave mali aj Domov
dôchodcov AMBRA, Domov sociálnych služieb Libertas, Klub dôchodcov z Kalinova a jednotlivci. Seniori prezentovali svoju umeleckú tvorbu prostredníctvom čipiek, výšiviek, hačkovaných predmetov, vyšívaných a maľovaných obrazov, fotiek, výrobkov z drôtu
a dreva. Všetky tieto predmety boli pohladením pre oko i pre dušu.
Po vernisáži o 17.00 hod. pokračoval kultúrny program pre seniorov vystúpením Martina Jakubca a jeho hostí: Dušana Grúňa, Lýdie Volejníčkovej a Božanky. Vystúpenie malo u seniorov veľký
úspech.
Podujatie Umenie seniorov v Európe zavŕšil III. ročník Regionálnej prehliadky speváckych súborov pri denných centrách seniorov, ktorý sa konal 9. 10. 2014. Prehliadku otvorila slávnostným
príhovorom primátorka mesta A. Pivková. Na prehliadke sa odprezentovalo 8 súborov z okresu Lučenec a Detva a 2 súbory boli
z Maďarska. V závere podujatia zástupcovia jednotlivých súborov
prebrali z rúk zástupcov mesta a zástupcov Europe Direct Lučenec
upomienkové diplomy, kvetinové dary a darčeky. Ceny pre účinkujúcich venovalo Europe Direct Lučenec. Pre účinkujúcich bol po
programe pripravený slávnostný obed v reštaurácii Hviezda.
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Európska únia
- to sme tu a teraz

KONTAKT:

Na Spojenej škole v Detve sa v rámci projektu Euroscola konali dňa 24. 10. 2014 dva workshopy na tému „Európska únia
- to sme tu a teraz“. Informačné centrum Europe Direct bolo
oslovené na spoluprácu na tomto podujatí. Cieľom workshopov bolo prezentovať možnosti žiakom, ktoré im ponúka Európska únia počas ich stredoškolského štúdia. Workshopov
sa zúčastnilo 50 žiakov prvého a druhého ročníka Obchodnej
akadémie, ktorí boli rozdelení v dvoch pracovných skupinách
a absolvovali dva 60-minútové bloky.
V prvom bloku, ktoré viedlo Informačné centrum Europe Direct Lučenec, sa mohli žiaci oboznámiť s históriou a súčasnosťou Európskej únie. Zamerali sme sa na inštitúcie EÚ, ciele a
stratégie EÚ i oslavu 10. výročia vstupu Slovenska do EÚ. Venovali sme sa tiež symbolom a úradným jazykom Európskej
únie, jej hlavným predstaviteľom či sídlam. Prezentovali sme
tiež činnosť nášho centra a informačné zdroje EÚ. V rámci
pripomenutia desiateho výročia vstupu Slovenska do EÚ žiaci v skupinkách identifikovali výhody a nevýhody nášho členstva. Za najväčšie výhody považovali investície a skvalitnenie
infraštruktúry, cestovanie bez obmedzení, spoluprácu s inými krajinami vrátane programov pre mladých a samozrejme
možnosť čerpať fondy EÚ. Všetky plusy majú aj svoje mínusy, tak za tie najväčšie určili odchod mladých ľudí do zahraničia, zvyšovanie cien zavedením eura, menej strážené hranice
a tým väčšia šanca nelegálneho prevážania ako aj vysoká previazanosť s ostatnými krajinami a riziko rastúcej závislosti.
V závere nášho workshopu sme sa venovali súťažiam, do ktorých sa môžu mladí zapojiť ako aj aktivitám a iniciatívam, ktorými môžu zlepšiť životné prostredie či kvalitu života v miestnej komunite.
Druhý blok viedli zástupkyne dvoch organizácií, ktoré sa venujú aktivitám prioritne zameraným na mladých ľudí - Iuventy - Slovenského inštitútu mládeže a SAIA - Slovenskej akademickej informačnej agentúry.
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Výročné valné zhromaždenie
siete Europe Direct v Bonne

KONTAKT:

V dňoch 13. - 16. 10. 2014 sa v Bonne konalo Výročné valné zhromaždenie informačných centier Europe Direct pôsobiacich v členských krajinách EÚ pod
heslom „Listen, advice, engage“. Cieľom stretnutia
bolo pripomenúť si viaceré udalosti v 20. storočí, ktoré boli dôležité medzníky v histórii EÚ a diskutovať
o zmenách, ktoré sa konajú dnes v EÚ, vymieňať si
skúsenosti a osvedčené postupy, debatovať o budúcich výzvach. Veľmi zaujímavé boli prezentácie a diskusie v rámci tematicky zameraných workshopoch,
kde účastníci mohli navzájom diskutovať, vymieňať
si skúsenosti a získať inšpirácie pre svoje budúce akčné plány. Tohto podujatia sa zúčastnilo okolo 500
predstaviteľov Europe Direct zo všetkých krajín EÚ,
zo Slovenska sa zúčastnili predstavitelia piatich Informačných centier Europe Direct.
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Najdôležitejšie udalosti októbrového
plenárneho zasadnutia:
Nová Komisia, Sacharovova cena, rozpočet 2015

KONTAKT:

Počas októbrového plenárneho zasadnutia poslanci
odsúhlasili novú Junckerovu Komisiu, ktorá už čoskoro začne svoje päťročné funkčné obdobie. José Manuel Barroso poslancom adresoval svoj rozlúčkový prejav.
Zákonodarný zbor hlasoval aj proti rozpočtovým škrtom, ktoré na rok 2015 navrhujú vlády členských štátov.
Chce totiž zachovať výdavky na rast a vytváranie pracovných miest. Dozvedeli aj meno víťaza Sacharovovej
ceny - stal sa ním africký gynekológ Denis Mukwege.
Parlament schválil novú Európsku komisiu. Za zostavu pod vedením Jeana-Clauda Junckera hlasovalo 423
poslancov, 209 bolo proti a 67 sa hlasovania zdržalo. Do
parlamentu zavítal predseda odchádzajúcej Komisie
José Manuel Barroso, ktorý s poslancami diskutoval o
výsledkoch päťročného pôsobenia svojho tímu.
Predseda Parlamentu Martin Schulz spoločne s predsedami politických skupín v utorok vybrali tohtoročného víťaza Sacharovovej ceny. Stal sa ním gynekológ Denis Mukwege, ktorý sa v Konžskej demokratickej republike stará o obete znásilnení. Cena mu bude
slávnostne odovzdaná 26. novembra v Štrasburgu.
Poslanci hlasovali aj o rozpočte na rok 2015, v ktorom by radi videli viac prostriedkov pre MSP, výskum,
vzdelávanie a zahraničnú pomoc. EÚ podľa nich potrebuje aj viac peňazí na vyrovnanie nezaplatených
účtov. Ich rastúci počet totiž negatívne vplýva na firmy po celej Európe. Parlament sa teraz bude snažiť o
kompromis počas posledného kola rokovaní s vládami členských štátov.
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Mikrofinancovanie podnikov
Vďaka nástroju mikrofinancovania Progress získalo podporu vo výške 182 miliónov EUR viac ako 20 000 podnikateľov na založenie či rozšírenie svojho podnikania. Išlo najmä o úvery a záruky, ktorými tento rámec pomáha dostať
sa k peniazom nezamestnaným alebo neaktívnym ľuďom,
ktorí majú problémy požičať si peniaze od finančných inštitúcií. Ťažkosti v prístupe k financovaniu sú jednou z
hlavných prekážok pre začínajúcich podnikateľov. V správe o Progresse sa uvádza, že 60 % konečných používateľov,
ktorí o financovanie požiadali, bolo nezamestnaných alebo
neaktívnych, 36 % tvorili ženy a 5,9 % bolo mladších ako 25
rokov. Poľnohospodárstvo a obchod sú aj naďalej odvetviami, ktoré dostávajú najviac podpory z tohto nástroja, t. j.
viac než polovica všetkých podporovaných podnikov.
Viac sa dozviete tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1178_sk.htm

Podporujeme výskum premeny poľnohospodárskeho
odpadu na krmivo pre zvieratá
V rámci projektu NOSHAN, ktorý financuje EÚ sa potravinový odpad, najmä zo zeleniny, ovocia a mliečnych
výrobkov, mení na krmivo pre zvieratá, a to pri nízkych nákladoch a nízkej spotrebe energie. Premieňanie by
prinieslo nové príležitosti pre poľnohospodárov a zároveň znížilo závislosť Európy od dovozu krmív. To by zase
vytvorilo nové ekologické pracovné miesta v oblasti zberu odpadu, v zariadeniach na úpravu odpadu a vo výrobe
krmív. EÚ sa na celosvetovom vývoze potravín podieľa 18 %, čo predstavuje celkovú hodnotu 76 miliárd EUR. V
EÚ a inde však poľnohospodárov brzdí poľnohospodársky odpad, ktorý stojí peniaze aj daňových poplatníkov
- od 55 € do 99 € za tonu. Projekt NOSHAN získal finančné prostriedky vo výške takmer 3 milióny EUR v rámci siedmeho rámcového programu Európskej únie v oblasti výskumu a technického rozvoja (2007 – 2013). Spája
výskumné ústavy, univerzitu, veľké priemyselné odvetvia a MSP v potravinárskom odvetví zo Španielska, Belgicka, Talianska, Nemecka, Francúzska, Holandska a Turecka.

KONTAKT:

Viac na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1165_sk.htm
NOSHAN: http://noshan.eu
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Lucas Dolega Award
n Kde: celý svet n Kedy: ihneď n Prihlásiť sa do: 15. 11. 2014
Profesionálni fotografi na voľnej nohe sa môžu zapojiť do súťaže
Lucas Dolega Award. Ich úlohou je poslať sériu 10-20 fotografií s témou boja za demokraciu, slobodu, konfliktu, revolúcie, prírodnej alebo katastrofy a/alebo ich dopad na životy ľudí. Séria by mala byť reportážou udalosti. Víťaz bude odmenený finančnou cenou 10 000
dolárov a jeho fotografie budú vystavené v Paríži a publikované v albume Reporter Without Borders. Prihlášku spolu s fotografiami pošli na prix@lucasdolega.com. Všetky dokumenty môžeš poslať v Zip archíve s uvedeným linkom cez wetransfer.com alebo poštou na adresu: Prix
Lucas Dolega, DGRI 9 place de l’Hôtel de Ville, 75196 Paris cedex 04, FRANCE. Viac info o ponuke na lucasdolega.com.

Esej k 25. výročiu zmeny režimu V4-ky
n Kde: V4 n Kedy: ihneď n Prihlásiť sa do: 1. 12. 2014

KONTAKT:

Esejistická súťaž s názvom Naša minulosť a budúcnosť v
tieni studenej vojny (Our Past and Present in the Shadow
of the Cold War) je určená pre študentov/ky 2. a 3. stupňa
vysokoškolského štúdia krajín V4. Esej na jednu zo štyroch tém uvedených nižšie pošli napísanú v angličtine na
submissions@ajtk.hu s predmetom správy Essay Competition 2014 do 1. decembra.
1. The Implications of Russia´s recent foreign policy from a V4 perspective - security policy issues. 2. The successes, failures, challenges, and issues of the regime changes in the V4 countries in light of the past 25 years.
3. Possibillities of instituionalisation for the Visegrád Cooperation. 4. The lasting social, economic, and political effects of the Cold War on the V4 countries.
Dĺžka práce by mala byť 10 strán (vrátane poznámok pod čiarou, abstraktu a kľúčových slov). Víťaz získa finančnú odmenu 160 eur, jeho práca bude uverejnená v spoločnej zbierke a získa balík knižiek publikovaných
v Antall József Knowledge Centre (AJCK). Okrem finančnej odmeny budú rovnako ocenené aj 2. a 3. miesto
v súťaži. Viac info o ponuke na: ajtk.hu.
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Podporujeme talenty
n Deadline: 30. 11. 2014 n Max. výška grantu: 7 500 €
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).

KONTAKT:

Viac info nájdeš na telefónnom čísle: 02/572 97 112,
na adrese: intenda@intenda.sk
alebo na stránke: intenda.sk.
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