Európsky rok rozvoja 2015
Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť - to je motto Európskeho roka rozvoja 2015 (ERR2015), ktorý oficiálne odštartovali v januári 2015 vysokí predstavitelia EÚ v lotyšskej Rige. Ide o
vôbec prvý európsky rok, ktorý je venovaný vonkajšej činnosti Európskej únie a úlohe Európy vo svete. Jeho cieľom je poukázať na význam a prínosy rozvojovej pomoci a usilovať sa
o to, aby Európania venovali pozornosť tejto téme a vyjadrili
svoj názor. V duchu Európskeho roka sa uskutoční v členských
štátoch mnoho podujatí vrátane odborných konferencií, workshopov či akcií pre širokú verejnosť. Európsky rok rozvoja bude zahŕňať širokú paletu kreatívnych možností ako sa v jednotlivých členských štátoch
zapojiť, od umeleckých rozvojových projektov cez aktivity so školami a univerzitami až po veľké športové podujatia. Každý mesiac roku bude venovaný špeciálnej téme. Január sa zameria na pozíciu Európy vo
svete, február na vzdelávanie, marec bude venovaný rodovým otázkam, apríl bude mesiacom zdravia.
Bližšie informácie na: http://err2015.zifer.sk/

Bezpečnosť, zamestnanosť a digitálny trh
- 3 priority lotyšského predsedníctva
Lotyšsko sa ujalo v prvom polroku 2015 rotujúceho predsedníctva
Rady EÚ po prvýkrát od svojho vstupu do Európskej únie v roku
2004. Pre samotnú EÚ je to symbol zmierenia v histórii Európy.
Cieľom lotyšského predsedníctva bude vytvorenie konkurencieschopnej, digitálnej a medzinárodne silnej Európy. Lotyši chcú
počas svojho predsedníctva obraňovať hodnoty, ktoré charakterizujú Európu - slobodu, bezpečnosť, spravodlivosť a toleranciu.
Detailnejšie informácie na: https://eu2015.lv/

Litva v eurozóne od roku 2015
Litva ako posledná pobaltská krajina prijala od 01. 01. 2015
euro, od čoho si sľubuje zvýšenie stability, a to aj napriek obavám z rastu cien a pokračujúcemu útlmu ekonomiky eurozóny.
Prijatím eura sa obyvatelia Litvy rozhodli pre stabilitu, bezpečnosť a prosperitu. Jedná sa o 19. krajinu, ktorá vstúpila do menovej únie. Po vstupe Litvy do eurozóny je euro spoločnou menou už pre 337 miliónov Európanov.

„Klenovecký syrec“ pod ochranou EÚ
Do európskeho zoznamu výrobkov s chráneným zemepisným
označením pribudol ďalší slovensky produkt. Európska komisia schválila v januári 2015 doplnenie registra chránených
označení pôvodu a chránených zemepisných označení o ďalší
slovenský výrobok. Tentokrát ide o „Klenovecký syrec“ - zrelý
polotvrdý syr, údený alebo neúdený. Vyrába sa z ovčieho mlieka alebo z kravského mlieka s pridaním mliečnych kultúr zo
surového ovčieho mlieka pochádzajúcich zo slovenských salašov. Na povrchu syra sa nachádza mozaika - vtlačený ornament s vyobrazením kríža alebo štvorlístka. Klenovecký syrec sa takto dostáva na zoznam vyše 1250 výrobkov, ktorých zemepisné označenie alebo označenie pôvodu je pod ochranou EÚ.

Lepšia ochrana obetí násilia v celej EÚ
Odhaduje sa, že v EÚ približne 1 z 3 žien čelí v určitej fáze svojho života násiliu a nanešťastie toto fyzické násilie najčastejšie
pácha niekto, kto je tejto osobe blízky, napríklad jej partner.
Od januára 2015 majú však obete násilia - a to najmä obete domáceho násilia alebo obťažovania - zaručenú lepšiu ochranu v
ktoromkoľvek členskom štáte EÚ. Nové pravidlá EÚ znamenajú, že súdne zákazy, ochranné príkazy a obmedzujúce príkazy vydané v jednom členskom štáte možno teraz rýchlo a ľahko
uznať v celej EÚ prostredníctvom jednoduchého osvedčenia.
Obete, ktoré trpeli domácim zneužívaním, sa teraz budú môcť
pri cestovaní mimo svojej domovskej krajiny cítiť bezpečne - vďaka jednoduchému presunu príkazu, ktorý ich chráni pred páchateľom. Doposiaľ museli tieto obete podstúpiť zložité a častokrát nepríjemné postupy, aby túto ochranu uznali aj iné členské štáty EÚ - a v každej krajine museli na účel získania osvedčenia podstúpiť iný postup. Tomuto je však koniec. Nový mechanizmus pozostáva z dvoch osobitných
nástrojov: z nariadenia o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach a zo smernice o európskom ochrannom príkaze. Tieto dva nástroje spoločne zabezpečia, aby mali všetky obete násilia
možnosť získať ochranné príkazy uznávané v každom členskom štáte EÚ. Tieto pravidlá spoločne zaistia
voľný obeh najbežnejších typov ochranných opatrení v rámci EÚ.

ReŠtart 2014
n Kde: Slovensko

n Kedy: ihneď

n Prihlásiť sa do: 20. 2. 2015

Centrum pre filantropiu spolu s partnermi v súťaži
Reštart 2014 podporia čo najviac online riešení, ktoré prinášajú spoločenskú zmenu. Zapojiť sa môžu aktívni ľudia, študenti, mimovládne organizácie, neformálne skupiny či startupy. Sú dve súťažné kategórie, do ktorých je
možné svoj verejnoprospešný projekt registrovať:
•
•

Dobrá a transparentná správa vecí verejných (témy: verejný priestor, transparentnosť, antikorupcia,
efektívne spravovanie, právny štát)
Rovnosť a tolerancia

Svoj projekt zaregistruj na stránke restart.ludialudom.sk do 20. februára 2015.
Viac info o súťaži na: restart.ludialudom.sk

Najlepší fyzikálny film
n Kde: Slovensko n Kedy: ihneď n Prihlásiť sa do: 20. 4. 2015
Žiaci základných a stredných škôl majú možnosť zapojiť sa do súťaže fyzikálnych filmov. Diela môžu byť hrané, animované alebo dokumentárne a ich dĺžka nesmie presiahnuť 7 minút. Prihlás svoj
film do 20. apríla na stránke festivalu. Všetky filmy budú premietnuté 22. mája v Bratislave.
Viac info nájdeš na: fyzikalnefilmy.sk

Súťaž pre maliarov/ky
n Kde: Ankara (Turecko)

n Kedy: 15. 1. - 23. 5. 2015

n Prihlásiť sa do: 26. 3. 2015

Súťaž New Age Collection 2015 organizuje RC Art Gallery a je
určená študentom a študentkám umenia vyšších ročníkov z celého sveta. Tie najlepšie diela sa stretnú na spoločnej výstave.
Akceptované budú len práce maľované olejovými farbami na
maliarske plátno alebo akrylovými farbami. Súťažiaci pošlú fotografiu nezarámovaného diela vo veľkosti od 1 mb do 2 mb
vo formáte jpeg. Autor/ka tiež pošle svoj portrét s fotografiou
ako pracuje na diele. Jpeg spolu so žiadosťou je potrebné poslať
na info@newacollection.com medzi 15. januárom a 16. marcom
2015. Porota obrázky vyhodnotí a vyberie 250 najlepších prác,
ktorých autorov/ky oznámi 6. apríla. Tí budú originály diel povinní poslať galérii do 27. apríla 2015. V máji sa bude konať výstava, porota vyberie 10 víťazných prác, tie
budú ocenené a ich autori pozvaní na vyhodnotenie 16. mája 2015.
Viac info o súťaži na: newacollection.com

Job v Google
n Kde: Praha (ČR), Dublin (IE), Bratislava

n Kedy: ihneď

n Prihlásiť sa do: čím skôr

SI PRIPRAVENÝ/Á NA SVETOVÚ STÁŽ?
GOOGLE HĽADÁ TROCH ĽUDÍ, DO BRATISLAVY, PRAHY A DUBLINU.
Prihlás sa, ak vieš výborne po anglicky, máš skúsenosť
so štúdiom alebo prácou v zahraničí, vynikajúce výsledky z vysokej školy, či rad úspechov vo svojom životopise.
V Dubline ide o pozíciu Associate Account Strategist pre
Slovákov. Šancu majú najmä uchádzači/ky so záujmom
o digitálny marketing a podnikateľským duchom. V Prahe hľadajú stážistu/ku na 6 mesiacov do Google- Agency
ako Communication Coordinatora. Podmienkou je status študenta. Pobočka v Bratislave zase potrebuje
marketéra, ktorý/á má aspoň 3 roky po štúdiu, silné analytické schopnosti, skúsenosti s project managementom je kreatívny/a.
Ak ťa nejaká z ponúk zaujala, pošli svoje CV na: jzbonkova@google.com
Viac info nájdeš na: europskenoviny.sk

Pohoda za mestom
n Deadline: 25. 2. 2015

n Max. výška grantu: 3 500 eur

Program Pohoda za mestom podporí projekty, ktorých cieľom je upraviť, oživiť nejaké miesto na oddych,
šport a trávenie voľného času. O grant sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v miestnej
komunite, samosprávy miest, správcovia zelene a rekreačných objektov a štátna ochrana prírody, ale iba v
partnerstve s mimovládnou organizáciou. Projekt sa musí týkať mesta s počtom obyvateľov nad 25 000, ktoré je verejne prístupné, ale nemusí byť uvedené v katastri daného mesta.
Viac info na: www.ekopolis.sk

