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Aktivity ED Lučenec
Deň Európy v Lučenci

Mesto Lučenec, tak ako iné mestá v celej Európskej únii, sa zapojilo do osláv Dňa Európy.
Tento deň v roku 1950 Robert Schuman prezentoval svoj návrh na vytvorenie organizovanej
Európy.

Vo

štvrtok 7. mája bolo mesto Lučenec zaplavené
žltými ružami, ktoré rozdávali pracovníčky Informačného
centra Europe Direct Lučenec a ktoré sú symbolom osláv
tohto významného dňa. Pred Divadlom B. S. Timravy bol
stánok s propagačnými materiálmi týkajúcimi sa tohto
dňa. Obyvatelia mesta mohli tiež symbolicky pridať
svoju žltú hviezdu na nebo Európy ako plnohodnotného
občana Európskej únie. Toto podujatie sa organizovalo v
spolupráci so Zastúpením EK v Slovenskej republike.

Míľa pre mamu 2015

V sobotu 9.5.2015 pripravili dobrovoľníci z Materského centra Jahôdka a pracovníci mesta

Lučenec na Námestí republiky už tretí ročník Míle pre mamu. Akcia sa konala v rovnakom čase na
53 miestach po celom Slovensku, ale tiež v Čechách, Srbsku, Írsku a Veľkej Británii. Symbolickú
míľu okolo námestia, ako prejav úcty našim mamám, prešlo 514 účastníkov, čím sa podarilo
pokoriť minuloročný rekord o 50. Až do neskorého popoludnia boli pripravené aj zaujímavé
sprievodné aktivity a zábava pre celú rodinu. Detičky zabával Šašo aj jeho skákací hrad, povozili
sa na jedinečnom
drevenom kolotoči,
zahrala
lučenská
kapela
Cover
Bridge a na záver
vystúpili
Smejko
a
Tanculienka.
I n f o r m a č n é
centrum
Europe
Direct vo svojom
stánku informovalo
o aktuálnych témach
Spolufinancované
z rozpočtu EÚ

Informačné centrum Europe Direct Lučenec
Divadlo B.S.Timravy, Námestie republiky 5, 984 01 Lučenec, Slovakia
Tel./fax: 00421/47/4331513, E-mail: europedirect@lucenec.sk, Web: www.lucenec.sk
III. ročník - máj - 2015

v EÚ týkajúcich sa postavenia žien a ich úlohou
v materstve.

Tento ročník Míle pre mamu bol zameraný na

pripomenutie dôležitosti vychovávať deti v mieri.
Mamy sa vždy boja o svoje deti, či majú dva roky
alebo štyridsať. Mužská sila je niekedy silnejšia
ako túžba ženy, preto všetky mamy z materských
centier spojili svoje sily a dali o svojich túžbach
vedieť. Mottom tohtoročnej Míle bolo „PRILOŽME
RUKU K MIERU“ a aj na oslave v Lučenci sa
organizátori niektorými aktivitami snažili pripomenúť dôležitosť výchovy detí v pokoji a
mieri. Holubice, ako medzinárodný symbol mieru, sa objavili aj pri štarte pochodu, kde ich
v podobe balónov vypustila primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková.

Diskusné fórum „Európa v roku 2015 a jej budúcnosť“

Študenti stredných škôl v Lučenci sa v piatok 29. 5. 2015 zúčastnili na diskusnom fóre pod
názvom „Európa v roku 2015 a jej budúcnosť“ so zástupcami slovenských poslancov v
Európskom parlamente, ktoré organizovali mesto Lučenec a Informačné centrum EUROPE
DIRECT Lučenec. Pozvanie prijali traja europoslanci Ivan Štefanec, Eduard Kukan a Vladimír
Maňka. Podujatia sa zúčastnili aj riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na
Slovensku Robert Hajšel. Diskusné fórum bolo rozdelené do troch blokoch a venovalo sa
nasledovným témam: Európsky rok rozvoja 2015, Nový začiatok pre Európu, Európa 2020
a nové programovacie obdobie.

Študenti

mali možnosť stretnúť so skutočnými
odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami zo
slovenskej i európskej politiky. Najmä téma
budúcnosti Európy vyvolala živú diskusiu. Študenti sa
zaujímali tiež o mimoriadne aktuálnu problematiku
utečencov, o problematiku západného Balkánu,
o stále aktuálnu ukrajinskú krízu
a sankčnú politiku EÚ voči
Rusku,
o
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možnosti rozširovania EÚ, resp. dôsledky jej
zužovania (plánované referendum v Spojenom
kráľovstve v roku 2017 o zotrvaní Veľkej Británie v
EÚ), o čerpanie eurofondov Slovenskou republikou
a otázok by bolo oveľa viacej, len vymedzeného času
bolo málo, vzhľadom na pracovnú zaneprázdnenosť
europoslancov.

MDD v Lučenci

Nádherné počasie, perfektne pripravená trasa prechodu Rozprávkovým lesom a skvelí
organizátori boli zárukou úspešnej akcie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí v Lučenci.
Štart bol od 9.30 do 11.30 z hlavného vchodu do mestského parku. Členovia organizačného
výboru z mesta Lučenec a Centra voľného času Magnet
pripravili pre malých i veľkých dobre značenú, začarovanú trasu
s mnohými prekvapeniami. Na stanovištiach vás privítali modré
postavičky z obľúbenej rozprávky Šmolkovia. Cieľ bol na lúke
s kvetinovou alejou s občerstvením, gulášom a posedením pri
rôznych súťažiach a atrakciách, od veľkej šmýkačky, skákacieho
hradu, bojových umení, boccie, cyklotrialu či lukostreľby,
leteckých modelov až po maľovanie s kozmetikou. Informačné
centrum Europe Direct vo svojom stánku pripravilo pre deti
rôzne športové stanovištia, skladanie puzzle. Deti sa tiež mohli
dozvedieť viac o fungovaní EÚ prostredníctvom informačných
materiálov.

O

dobrú náladu sa postarali speváčky z OZ Cespom
a roztlieskávačky Tigrice. Okrem cesty rozprávkovým lesom si
mohli deti pozrieť bezmotorové lietadlo Blaník L-13, ktoré na
podujatie priviezli členovia Gliding clubu Lučenec. Pre všetky
deti, ktoré sa prihlásili a prešli šmolkovským lesom, bola
pripravená tombola s 15 cenami a
s rozprávkovými hlavnými cenami
– dotykovými telefónmi. Tri ceny
do tomboly pripravilo aj Europe
Direct Lučenec.
Lučenčania ani tentokrátne ostali ľahostajní k nešťastnému
osudu mladej Sašky, keď počas podujatia zaplnili vrchnákmi
z PET fliaš dva kontajnery. Tie poputujú do zbierky, z ktorej
výťažok je venovaný pre Alexandru Nociarovú z Boľkoviec, ktorá
pri záchrane mladšieho dieťaťa upadla do bdelej kómy.
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Novinky z EÚ
Ako je na tom naša príroda

Európska
komisia
prijala
správu, ktorá prináša doteraz
najkomplexnejší obraz o stave
prírody v EÚ. Zo zistení vyplýva, že
stav väčšiny vtákov je bezpečný a
stav niektorých druhov a biotopov
sa zlepšil. Ukazuje sa teda, že
cielené ochranné opatrenia mali
úspech, neznamená to však, že v
úsilí poľavíme.

Čo sa týka vtákov, v správe sa konštatuje, že stav viac ako polovice všetkých

posudzovaných druhov voľne žijúceho vtáctva (52 %) je bezpečný. Približne 17 %
druhov je však stále ohrozených a stav ďalších 15 % je takmer ohrozený, klesajúci alebo
vyčerpaný. Patria sem i druhy, ktoré sa kedysi bežne vyskytovali na poľnohospodárskej
pôde, ako škovránok poľný (Alauda arvensis) a brehár čiernochvostý (Limosa limosa).
Len 16 % hodnotení stavu biotopov je priaznivých. Stav prevažnej väčšiny biotopov
je nepriaznivý, pričom 47 % hodnotení poukazuje na nepriaznivý — nedostačujúci
stav a 30 % na stav nepriaznivý — zlý. Pre biotopy sú hlavnými hrozbami niektoré
poľnohospodárske metódy (vrátane zmien v pestovateľských postupoch, nadmerného
spásania, opustenia pastevných systémov, hnojenia a pesticídov) a „zmeny prírodných
podmienok“ spôsobené ľudskou činnosťou (hlavne zmeny hydrologických podmienok).

Lepšia právna regulácia

Európska komisia prijala balíček opatrení týkajúci sa lepšej právnej regulácie. Lepšia
právna regulácia znamená tvorbu kvalitných a efektívnych právnych predpisov EÚ,
ktoré sa týkajú nás všetkých. Má sa postarať aj o to, aby rozhodnutia boli prijímané
na základe kvalitných informácií a dôkazov.

Navrhované opatrenia majú:

• posilniť otvorenosť a transparentnosť rozhodovacieho procesu EÚ
• zlepšiť kvalitu nových právnych predpisov (lepšie posúdenia vplyvu nových legislatív alebo ich zmien)
• efektívnejšie preskúmať existujúce právne predpisy EÚ
Opatrenia bude realizovať Komisia v rámci vlastnej prípravy a hodnotenia
právnych predpisov, ako aj prostredníctvom spolupráce s Európskym parlamentom
a Radou. EK začne rokovať s Parlamentom a Radou o novej Medziinštitucionálnej
dohode o lepšej tvorbe práva.

Spolufinancované
z rozpočtu EÚ

Informačné centrum Europe Direct Lučenec
Divadlo B.S.Timravy, Námestie republiky 5, 984 01 Lučenec, Slovakia
Tel./fax: 00421/47/4331513, E-mail: europedirect@lucenec.sk, Web: www.lucenec.sk
III. ročník - máj - 2015

Európska migračná agenda

Európska komisia predstavila smerovanie európskej
migračnej politiky. Jej súčasťou sú okamžité opatrenia,
ktoré reagujú na aktuálnu krízovú situáciu v Stredozemí,
ako aj budúce kroky, ktoré zabezpečia lepšie riadenie
rôznych aspektov migrácie.

Okamžité opatrenia
• Strojnásobenie kapacity a zdrojov na spoločné operácie agentúry Frontex s názvami Triton a Poseidon v rokoch 2015 a 2016.
• Návrh historicky prvej aktivácie núdzového mechanizmu na pomoc členským štátom, ktoré čelia náhlemu prílevu migrantov. Do konca mája Komisia navrhne dočasný distribučný mechanizmus pre osoby, ktoré jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu v rámci EÚ. Návrh trvalého systému EÚ na realokáciu v núdzových
situáciách hromadných prílevov bude následne vypracovaný do konca roka 2015
• Do konca mája - celoeurópsky systém presídľovania s ponukou 20 000
miest rozmiestnených vo všetkých členských štátoch pre vysídlené osoby, ktoré jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu v Európe, s vyčlenenými dodatočnými
finančnými prostriedkami vo výške 50 miliónov EUR na roky 2015 a 2016.
• Spustenie operácie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) v
Stredozemí na rozbíjanie sietí obchodníkov s ľuďmi a boj proti prevádzačstvu v súlade s medzinárodnými právnymi predpismi.

Budúce opatrenia: štyri piliere
• menej podnetov na nelegálnu migráciu, a to najmä vyslaním európskych styčných
úradníkov pre migráciu do kľúčových tretích krajín, zmenou právneho základu agentúry Frontex s a riešením hlavných príčin prostredníctvom rozvojovej spolupráce a
humanitárnej pomoci.
• riadenie hraníc – záchrana ľudských životov a zabezpečenie vonkajších hraníc - posilnenie úlohy a kapacity agentúry Frontex
• silná spoločná azylová politika: spoločný európsky azylový systém, a to najmä podpora systematickej identifikácie
• nová politika v oblasti legálnej migrácie
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Jarná hospodárska prognóza

Európska komisia zverejnila svoju pravidelnú jarnú hospodársku prognózu, ktorá
ukazuje pokračujúce oživenie hospodárstva.

Faktory ako lacná ropa, stabilný globálny rast, oslabenie eura, ako aj kvantitatívne

uvoľňovanie prostredníctvom ECB podporujú ináč mierne cyklické oživenie ekonomiky.
Profitovať by mali všetky krajiny EÚ, aj keď nie rovnomerne.
Prognóza rastu v tomto roku je 1,8 % pre EÚ a 1,5% pre eurozónu. Pre Slovensko sa
očakáva solídny rast 3 % v tomto roku a 3,4% v roku 2016, ktorý bude ťahaný hlavne
domácou spotrebou. Zlepšuje sa aj situácia na trhu práce. Miera nezamestnanosti by
mala v 2015 klesnúť na 9,6 % v EÚ, na 11% v eurozóne a na 12,1 % na Slovensku.
Reformy na trhu práce budú naďalej prinášajú ovocie a k poklesu nezamestnanosti by
malo dôjsť aj v roku 2016, na Slovensku až na úroveň 10,8%. Miera inflácie ostane v
EU a v euro zóne naďalej nízka - na úrovni 0,1% v 2015. Dobrou správou je aj ďalšie
znižovanie deficitov v EU resp. v eurozóne na z 2,9% resp. 2,4% v roku 2014 na
2,5% resp. 2% v tomto roku a 2% resp. 1,7% v roku 2016. Na Slovensku tiež dôjde k
poklesu na 2,7% v 2015 a 2,5% v 2016. Verejný dlh na Slovensku ostáva na úrovni
vyše 53%.

Pokles nezamestnanosti

Eurostat zverejnil aktuálne štatistiky týkajúce sa úrovne nezamestnanosti v EÚ. Podľa
najnovších údajov Eurostatu je nezamestnanosť v EÚ na úrovni 9,8%, v Eurozóne
na úrovni 11.3% (marec 2015), čo je pokles v porovnaní s rovnakým obdobím pred
rokom – 10,4% v EÚ a 11,7% v Eurozóne.  
Pre Slovensko je vývoj ešte pozitívnejší, nezamestnanosť klesá rýchlejšie. V marci
minulého roka bola na úrovni 13.6%, marec 2015 ukazuje 12.2%.

Slovensko dosiahlo pokrok aj v oblasti nezamestnanosti mladých ľudí, kde je pokles

ešte výraznejší, momentálne je na úrovní 24.8 % v porovnaní s 31.6 % v marci 2014.
Práve ohľadom nezamestnanosti mladých Európsky parlament schválil návrh
Európskej komisie poskytnúť
v tomto roku 1 miliardu eur z
Európskeho sociálneho fondu
(ESF) na podporu boja s
nezamestnanosťou
mladých.
Tento balík pomoci by mal
pomôcť
650.000 mladým
ľuďom zapojiť sa do pracovného
procesu. Prostriedky poputujú
v rámci Iniciatívy na podporu
zamestnanosti mladých (YEI)
do 20 členských štátov, vrátane
Slovenska.
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Európske súťaže
Cena pre novinárov

Kde: EÚ
Kedy: ihneď
Prihlásiť sa do: 31.08.2015
Cena Lorenza Nataliho za žurnalistiku bude udelená novinárom/kam, jednému
profesionálnemu a jednému amatérskemu. Súťaž je spojená s Európskym rokom rozvoja
2015.
EÚ uznáva významný prínos novinárov a je odhodlaná chrániť slobodu tlače. Heslom tohto
ročníka súťaže je: „Príbehy dneška môžu zmeniť náš zajtrajšok“.
Porota odmení vybraných žurnalistov finančnou cenou vo výške 5 000 eur. Víťazi budú
vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien v Bruseli v decembri 2015. Viac info na ec.
europa.eu.

Stáže v eú

MONO hľadá fundraisera/ku

Kde: Bratislava
Kedy: ihneď
Prihlásiť sa do: čím skôr
MONO je platforma pre podporu inovatívnej a hĺbkovej žurnalistiky na Slovensku. Za dva
roky svojej existencie získala dve Novinárske ceny a jej cieľom je tvoriť kvalitnú a odbornú
žurnalistiku. Práve hľadá junior fundraisera/ku.
Uchádzači/ky by mali mať základné skúsenosti s fundraisingom v mimovládnom sektore,
záujem o žurnalistiku a médiá, ovládať angličtinu slovom i písmom, byť samostatní
a proaktívni. Ak ťa ponuka zaujala, napíš o sebe na tomas.halasz@mono.sk. Viac info
na Facebooku a mono.sk.

GRANTY SR a eú
Vedieť viac

Deadline: 25.06.2015
Max. výška grantu: 5 000 eur
Nadácia Tatra banky poskytne grant mimovládnym organizáciám, ktoré svojou činnosťou
prispievajú k zvyšovaniu úrovne vzdelávania, podporujú zaujímavé projekty a dávajú viac
priestoru aktívnym študentom, pedagógom, vedeckým a odborným pracovníkom na
vysokých školách.
Spolu nadácia rozdelí 30 000 eur, pričom na jeden projekt je možné dostať grant vo výške
maximálne 5 000 eur.
Projekty je prostredníctvom online formulára potrebné predložiť do 25. júna.
Viac info o grante nájdeš na nadaciatatrabanky.sk.
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Pre dobré nápady z regiónov

Deadline: 27.07.2015
Max. výška grantu: 15 000 eur
Nadácia otvorenej spoločnosti prichádza s grantovou výzvou na podporu nápadov na
zlepšovanie života na lokálnej úrovni. Výzva je určená menším lokálnym iniciatívam s
priamym dopadom na miestne komunity.
Žiadatelia sa môžu uchádzať o podporu v štyroch prioritných oblastiach: Demokracia, dobrá
a transparentná správa vecí verejných; Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému
násiliu; Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii; Ľudské práva vrátane práv menšín.
Povinná miera spolufinancovania na projekte je 10%. V rámci výzvy je možné sa uchádzať o
grant v maximálnej výške 15 000 eur, ale aj o tzv. malé granty v rozsahu 3 000 až 5 000 eur.
Viac o grante na fondpremvo.osf.sk.

Otvorený grant SLSP

Deadline: 31.12.2015
Max. výška grantu: rôzna
Nadácia Slovenskej sporiteľne prijíma počas celého roka žiadosti o podporu v oblasti športu,
kultúry, vzdelávania a sociálnej pomoci a zdravia.
O grant je možné požiadať prostredníctvom elektronickej podateľne po tom ako sa
zaregistrujete na http://podatelna.slsp.sk/authake/user/login.
Žiadatelia budú vyrozumení o rozhodnutí správnej rady do 60 dní. Výška podpory nie je
ohraničená. Viac info na nadaciaslsp.sk.
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