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Aktivity ED Lučenec
MASARYKOVA BEZ ÁUT
V meste Lučenec Európsky týždeň mobility
vyvrcholil v nedeľu 20. 09. 2015. V rámci podujatia
MASARYKOVA BEZ ÁUT, ktoré mesto zorganizovalo
v spolupráci s Informačným centrom Europe Direct
Lučenec, bola hlavná ulica v nedeľu vyhradená pre
inline-istov, kolobežkárov, cyklistov, skateboardistov,
či chodcov. Súčasťou dňa bola súťaž o najrýchlejšieho
inline-istu a o najrýchlejšieho cyklistu. Pretekalo sa na
trase Masarykova ulica až po nemocnicu v rôznych
vekových kategóriách.
Úvod patril športovcom, ktorých odštartovala
primátorka Alexandra Pivková, spoločne s
viceprimátorom Pavlom Baculíkom, aby symbolicky
absolvovali kilometrovú trasu (chôdza, beh, bicykel,
kolobežka, in-line). Akciu dopĺňal bohatý sprievodný
program, do ktorého sa zapojili hudobníci a
speváci zo ZUŠ n.o. na Novohradskej ulici v Lučenci,
Temperament Cimbal Orchestra a hudobná skupina
ESO z Lučenca.
Možnosť prezentovať si svoje športy, či
získavať si nových členov využili NovoCK o.z. Lučenec,
Volejbalový klub Lučenec, RC Model Klub, MAC REDOX
Lučenec, OZ Budúcnosť je zdravý životy – Nordic
walking. Mestskí policajti inštalovaním prenosného
dopravného ihriska pre najmenších, Centrum voľného
času sa prezentovalo maľovaním tvárí a v stánku
Europe Direct Lučenec sa mohla verejnosť dozvedieť
viac o Európskom týždni mobility, o lučenskej
cykloturistike a o pripravovaných cyklotrasách.
Účastníkov podujatia zaujali praktické ukážky
cvičení s vlastnou váhou skupiny Street Workout z
Lučenca a Rimavskej Soboty, ako aj súťaž o dosiahnutie
čo najväčšieho počtu klikov (muži a ženy) za jednu
hodinu. Spoločným úsilím sa podarilo prítomných
dosiahnuť 1142 klikov, z toho muži 1117, ženy 25.
Obyvatelia Lučenca sa si už zvykli aj na to, že
počas dňa mobility ich MHD odvezie zdarma. Zdarma
MHD premávala v nedeľu 20. 09. 2015 a v utorok 22.
09. 2015.
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NOVINKY Z EÚ

STANOVISKO EURÓPSKEJ KOMISIE
O PREROZDELENÍ UTEČENCOV

Rada EÚ v zložení ministrov vnútra prijala dôležité rozhodnutie o premiestnení 120 000
utečencov z Talianska, Grécka a ďalších krajín EÚ, ktoré sú priamo dotknuté utečeneckou krízou.
Toto rozhodnutie bolo prijaté do troch týždňov od kedy EK predložila legislatívny návrh. Komisia
víta úsilie všetkých členských krajín pri dosiahnutí tohto výsledku a predovšetkým oceňuje prácu
luxemburského predsedníctva Rady EÚ.
Po tomto rozhodnutí je EÚ pripravená premiestniť v najbližších dvoch rokoch celkovo 160
000 ľudí, ktorí zjavne potrebujú medzinárodnú ochranu. Komisia spolu s príslušnými agentúrami
EÚ a členskými štátmi bude koordinovať tento mechanizmus priamo teréne.
EK konzistentne a nepretržite pracovala na tom, aby sa mohla prijať spoločná európska
odpoveď na utečeneckú krízu. Premiestňovanie utečencov je súčasťou uceleného prístupu na
riešenie prebiehajúcej utečeneckej krízy. Od ministrov vnútra sa teraz očakáva, že posunú ďalej aj
ďalšie návrhy EK, vrátane európskeho zoznamu bezpečných krajín, reforma dublinského systému.
O týchto otázkach sa bude rokovať na najbližšom zasadnutí Rady ministrov vnútra, ktoré sa bude
konať 8.10. 2015. Paralelne s tým sa EÚ musí venovať príčinám krízy. Práve preto zajtrajší summit
predsedov vlád a hláv štátov bude diskutovať o prioritných krokoch, ktoré sú potrebné v reakcii na
nestabilitu v našom susedstve, ako aj na migračné tlaky v susedných krajinách.
Komisia bude pokračovať v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom, Radou a 28
členskými štátmi. Rovnako budeme spolupracovať s kľúčovými tretími krajinami, akými sú Srbsko
a Turecko.

MIGRÁCIA – KROKY EÚ V NAJBLIŽŠÍCH 6 MESIACOCH

Európska komisia predstavila plán priorít, ktoré by sa mali realizovať v najbližších 6 mesiacoch.
Predseda EK Juncker tieto priority predstaví premiérom a hlavám štátov na dnešnom summite v
Bruseli.
Čo sa podarilo dosiahnuť:
1. EÚ strojnásobila svoje nasadenie na mori, a to tak pokiaľ ide o zdroje, ako pokiaľ ide o materiálne
zabezpečenie operácií Poseidon a Triton. Podarilo sa zachrániť 122 000 ľudských životov. To je
250% nárast oproti minulosti.
2. EÚ zmobilizovala finančné zdroje na podporu krajín, ktoré sú najviac vystavení utečeneckej
vlne. Vyčlenilo sa 70 mil. eur na núdzové financovanie nad rámec už vyčlenených 7 mld. eur., ktoré
sa v rokoch 2014-2020 využijú na ochranu vonkajších hraníc a migračnú politiku.
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3. Zintenzívnilo sa úsilie v boji proti prevádzačským sieťam. Podstatne sa sťažilo používanie
prevádzačských lodí v Stredomorí. Vďaka tomu menej ľudí riskuje svoje životy v nebezpečných
vodách a na chatrných lodiach. Vďaka tomu sa podarilo zastabilizovať stredomorskú cestu, ktorá v
auguste 2015 bola na úrovni predchádzajúceho roka. Ani s tým sa však EÚ neuspokojí a boj proti
prevádzačom bude naďalej pokračovať.
4. EK zmobilizovala 4 mld. eur na pomoc pre Sýriu a krajiny v jej susedstve (Libanon, Jordánsko,
Turecko, Egypt a Irak). Tieto zdroje smerujú do humanitárnej, rozvojovej a ekonomickej pomoci.
5. EK zriadila Fond pre Afriku v objeme 1,8 mld. eur, ktorý sa použije na riešenie príčin ilegálnej
migrácie priamo v krajinách pôvodu a tranzitu.
6. Krajiny EÚ sa zaviazali presídliť 160 000 utečencov z krajín prvej línie v Európe. Okrem toho
prijali záväzok presídliť 22 000 utečencov priamo mimoeurópskych krajín.
Priority na najbližších 6 mesiacov:
1. Zvýšenie pomoci pre sýrskych utečencov. EK budúci týždeň navrhne posilnenie Európskeho
nástroja pre susedstvo o 300 mil. eur, ktoré budú použité na pomoc pre utečencov v Sýrii i v
prospech krajín, ktoré prijali sýrskych utečencov. Spolu s príspevkami členských štátov bude
mať tento fond objem 1 mld. eur. Ani to však nemusí stačiť, súčasné zdroje postačia na vykrytie
38% potrieb. Tento nedostatok financií je dramatický. UNICEF avizoval, že 5 miliónov ľudí, z toho
polovica sú deti, nemá pravidelný prístup k vode. EÚ vynaloží maximálne úsilie na mobilizáciu
ďalších zdrojov.
2. Pomoc pre ďalšie krajiny, ktoré čelia enormnému prílevu utečencov, EÚ vyčlení 1 mld eur pre
Turecko, ktoré prijalo vyše 1,8 mil. utečencov. Pomoc EÚ bude smerovať aj do Srbska a FYROM
(spolu 17 mil. eur)
3. Dohľad nad dodržiavaním spoločných pravidiel – EÚ dnes spustila 40 nových konaní o porušení
zmluvy (infringements). Solidarita musí ísť ruka v ruke so zodpovednosťou a rešpektovaním
pravidiel. Je len 5 krajín EÚ, ktoré v oblasti azylu prevzali všetky pravidlá EÚ. Slovensko je jednou z
týchto krajín. Osobitný dôraz bude kladený na zlepšenie situácie v Grécku, ktoré prerušilo transfery
podľa Dublinského nariadenia. Grécko bude musieť zabezpečiť dostatočný personál na pokrytie
azylového konania a prvotných prijímacích centier.
4. Príprava hlbšej reformy – posilnenie mandátu Frontexu (EK predloží legislatívny návrh do konca
roka), tak aby sa mohol stať plnohodnotnou službou na ochranu hraníc EÚ. Posilnenie návratovej
politiky. Otvorenie možností pre legálnu migráciu – EK do marca 2016 prinesie revíziu systému
modrej karty, ktorý umožňuje prijatie kvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín.
Viac info nájdete tu:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5700_en.htm
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EURÓPSKE SÚŤAŽE
STARTUPAWARDS.SK 2015

Kde: Bratislava
Kedy: 27. november 2015
Prihlásiť sa do: 17.10.2015
StartupAwards.sk, súťaž pre slovenské “early-stage” technologické firmy s globálnym
potenciálom, spustilo registráciu. Do súťaže môžeš prihlasovať svoj startup projekt z oblasti
digitálnych technológií, vedy, umenia a dizajnu alebo sociálnych inovácií. Dostaneš tak šancu
odprezentovať ho pred vyše 500 reálnymi investormi, úspešnými podnikateľmi a manažérmi.
Víťazný projekt získa nielen pozornosť médií a investorov, ale aj profesionálny mentoring a financie
na výlet tvojich snov. Ak chceš rozbehnúť svoj nápad na biznis, začni vyplnením prihlášky. Viac info
na www.startupawards.sk.

TIME TO MOVE

Kde: Európa
Kedy: ihneď
Prihlásiť sa do: 4.10.2015
Eurodesk organizuje v rámci kampane “Time to move” pohľadnicovú súťaž pre mladých
ľudí vo veku 13 až 30 rokov. Jej cieľom je informovať mladých ľudí o užitočných zdrojoch a
medzinárodných mobilitných možnostiach.
Zapojiť sa môžeš tak, že
1. odfotíš svoje rodné mesto alebo krajinu,
2. dopíšeš k fotke text (napr. Srdečný pozdrav zo Slovenska),
3. zavesíš ju na stránku Time to move alebo cez facebookovú aplikáciu na Eurodesk do 4. októbra
2015.
Využitie kreatívnych techník (koláž, maľba, kresba, grafika) je vítané. Na konci súťaže bude
Eurodesk vyberať z 20 pohľadníc s najväčším počtom “lajkov”. Dve najlepšie pohľadnice získajú
22-dňový cestovný lístok na cestu po Európe s vlakom InterRail.Viac info na www.europa.eu.

LABÁK

Kde: online
Kedy: 2015/2016
Prihlásiť sa do: čím skôr
Online súťaž Labák je určená mladým žiakom – vedátorom. Kombinuje klasický
korešpondenčný seminár a internetové prostredie, teda ide o seminár, ktorého riešitelia zadávajú
výsledky online na webstránku. Súťaž je určená všetkým žiakom od 5. ročníka ZŠ (1. ročníka
osemročných gymnázií) a žiakom SOŠ, SPŠ a gymnázií, ktorí nemajú ukončené stredoškolské
vzdelanie. Súťaží sa v dvoch kategóriách (základné a stredné školy) o účasť na vedecko-bádateľskom
tábore v Chorvátsku, tablet, vecné ceny či predplatné magazínu Quark. Registrácia prebieha
vyplnením formulára. Prvé súťažné kolo štartuje už 25. septembra! Viac info na www.labak.net.
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STÁŽE V EÚ

PRAX PRE BUDÚCICH NOVINÁROV/KY

Kde: Bratislava
Kedy: ihneď
Prihlásiť sa do: čím skôr
Redakcia Trend.sk a Mediálne.sk ponúkajú študentom/kám získať praktické skúsenosti v
oblasti žurnalistiky v serióznych médiách. Naučíš sa redakčnej práci a získaš neoceniteľné kontakty
a referencie pre tvoje budúce pracovné uplatnenie.
Hľadajú najmä:

- nadšencov pre médiá, reklamu a marketing,
- nadšencov pre aktuálne dianie v ekonomike a biznise,
- maniakov pre televízne seriály,
- a geekov so záujmom o technológie.

Náplňou tvojej práce bude písanie aktuálneho spravodajstva z oblasti tvojich záujmov a/
alebo editorská činnosť na webe v rámci víkendov pod dozorom editorov TRENDu. Všetky činnosti
budú honorované. Prihlásiť sa môžeš vyplnením formulára na www.medialne.etrend.sk.

CONTENT GURU

Kde: Slovensko
Kedy: ihneď
Prihlásiť sa do: čím skôr
Slovenský startupový portál Startupers.sk hľadá posily do svojho tímu na pozíciu Content
Guru. Náplňou jeho/jej práce bude písať o zaujímavých veciach a šíriť ich tak ďalej medzi ľudí. Čakajú
ho/ju nové skúsenosti, kontakty, priestor na sebarealizáciu a zaujímavé ohodnotenie. Zaujímajú ťa
práve startupy, inovácie, technológie, sociálne siete, marketing, motivačné články a ďalšie príbuzné
oblasti, baví ťa písať a vieš aspoň trošku po anglicky? Tak potom určite píš na am@startupers.sk a pre
istotu prilož aj svoj životopis. Viac info nájdeš na www.startupers.sk.

PRACOVNÁ STÁŽ EXCELENTNOSTI

Kde: Brusel (BE)
Kedy: január - február 2016
Prihlásiť sa do: 25.10.2015

Európsky dialóg v spolupráci s europoslankyňou Janou Žitňanskou spúšťajú nový projekt
“Pracovná stáž excelentnosti”. Stážista alebo stážistka bude pracovať priamo v bruselskej kancelárii
europoslankyne a bude začlenený/á do pracovného procesu Európskeho parlamentu. Stáž bude
trvať 2 mesiace (január, február) a bude spojená s finančným grantom a mentoringom od členov
Európskeho dialógu. Pred začiatkom kandidát absolvuje decembrové školenie. Projekt je vhodný
najmä pre komunikatívneho, cieľavedomého človeka, ktorý je schopný pracovať v tíme a ovláda
anglický jazyk (ďalšie jazyky sú len výhodou). Zároveň sa zaujíma o témy ako zamestnanosť, školstvo,
ženy, deti, zdravotné postihnutie, ľudské práva. Ak máš záujem, napíš krátku esej (1800 znakov) na
tému “Utečenecká kríza – hrozba alebo príležitosť?” a pošli spolu so životopisom a motivačným
listom na staz@europskydialog.eu. Viac info na www.europskydialog.eu.
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GRANTY SR A EÚ
TALENTY NOVEJ EURÓPY

Deadline: 22.10.2015
Max. výška grantu: rôzna
Stredoeurópska nadácia a spoločnosť Slovnaft spustilo 9. ročník grantového programu
Talenty Novej Európy. O podporu sa môžu uchádzať výnimočné talenty:
• v oblasti vedy od 12 do 25 rokov,
• umelci od 10 do 25 rokov,
• športovci od 8 do 18 rokov.
Program je určený pre žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl s
vynikajúcimi výsledkami doma či v zahraničí. Prihlásiť sa môžu aj deti a mladí, ktorí už v minulosti
podporu získali. Do programu sa môžete prihlásiť elektronicky alebo vyplnením prihlášky pre danú
oblasť na adresu Stredoeurópska nadácia, Sasinkova 12, 811 08 Bratislava.
Podrobnejšie informácie na www.tne.sk.

VIAC DIZAJNU

Deadline: 30.10.2015
Max. výška grantu: 1 500 eur
Aj 2. kolo grantového programu Nadácie Tatra banky sa zameriava na vizionárske, kreatívne
projekty a projekty v oblasti experimentálneho dizajnu. Jeho cieľom je podporiť tvorbu mladých
dizajnérov, ich náklady, vzdelávanie a sebaprezentáciu.
O grant môžu žiadať dizajnéri ako samostatné fyzické osoby alebo mimovládne organizácie
zamerané na podporu dizajnu. Projekty je potrebné prihlásiť prostredníctvom online formulára.
Podrobné informácie o programe a jeho kritériách http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/
grantove-programy/viac-dizajnu/

ŠPORTUJEM RÁD A BEZPEČNE

Deadline: 8.10.2015
Max. výška grantu: 3 000 eur
Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 1. ročník grantového programu Športujem rád a
bezpečne. Jeho cieľom je podporiť pravidelné pohybové aktivity detí a mladých ľudí v komunite,
regióne s dôrazom na prevenciu a osvetu bezpečnosti, ako aj podporiť priame aktivity pri vytváraní
bezpečného športového prostredia v rodinách, školách, komunitách. O grant môžu žiadať
mimovládne organizácie zamerané na rozvoj pohybových aktivít detí, komunitné a materské centrá,
športové kluby, školy a samosprávy – komunity priateľské deťom a mladým. Podrobné informácie o
grante a podmienkach jeho získania http://www.nds.sk/blog/oznamy/nadacia-pre-deti-slovenskavyhlasuje-1.-rocnik-grantoveho-programu-spo2/ .
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