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Aktivity ED Lučenec
Umenie seniorov v Európe
Pravidelne organizované činnosti pre seniorov poskytujú pre nich nový okruh
priateľov a známych. Dôchodkový vek je ideálny na nadviazanie kamarátskych vzťahov s
rovesníkmi, ktorí majú rovnaké záujmy, vedia sa podporiť a poradiť.
A práve pre lučenských seniorov mesto Lučenec s Informačným centrom Europe Direct
Lučenec každoročne organizuje podujatia. Jedným z nich bolo od 19. do 23.10.2015
podujatie pod názvom Umenie seniorov v Európe 2015. V Divadle B. S. Timravy sa
19.10.2015 uskutočnila vernisáž výstavy ručných prác seniorov, ktorí sa venujú výšivkám,
kresbám a maľbám. Prítomným sa prihovorila primátorka mesta Alexandra Pivková,
v kultúrnom programe sa predstavili folklórne nádeje zo súboru Radosť. Výstava bola
sprístupnená pre verejnosť do 23.10.2015.
Lučenčanov prišla v tento deň pozdraviť so svojím kultúrnym programom skupina
Slovak Tango. Skupinu tvoria mladí študovaní hudobníci, ktorí sa zameriavajú na
intepretáciu slovenskej populárnej piesne 30. až 50. rokov 20. storočia.
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Podujatie Umenie seniorov v Európe zavŕšil IV. ročník Regionálnej prehliadky speváckych
súborov pri denných centrách seniorov, ktorý sa konal 20. 10. 2014. Prehliadku otvorila
slávnostným príhovorom vedúca školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Magdaléna
Káčeríková. Na prehliadke sa odprezentovalo 6 súborov z okresu Lučenec a Detva. 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.

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 - október - 2015

NOVINKY Z EÚ
Európska komisia zrealizovala prvý bleskový prieskum
Eurobarometer zaoberajúci sa plytvaním potravinami
a označovaním dátumu spotreby

Prieskum sa venuje viacerým aspektom plytvania potravinami a jasne ukazuje,
že obyvatelia Európy nevedia poriadne rozlíšiť význam označení ”spotrebujte do” a
”minimálna trvanlivosť”. Iba 47% Európanov chápe presný význam označenia ”minimálna
trvanlivosť” a 40% nemá jasno v prípade označenia ”spotrebujte do”. Slováci pojmu
minimálna trvanlivosť rozumejú ešte menej ako európsky priemer. Iba 38% Slovákov vie,
že ak je na potravine uvedené označenie minimálna trvanlivosť, znamená to, že potraviny
sa dajú konzumovať aj po tomto dátume, za predpokladu, že boli správne skladované.
Čo sa týka označenia spotrebujte do, 44% Slovákov vie, že toto označenie znamená, že
daná potravina by sa po uplynutí tohto dátumu už nemala konzumovať. Je už riziková pre
naše zdravie.
63% Európanov si myslí, že pomôcť by
mohlo lepšie plánovanie jedál v domácnosti
a spotrebovanie zvyškov jedla namiesto jeho
vyhadzovania. Na
Slovensku sa v prospech
plánovania nákupov vyslovilo 47% opýtaných, 33%
súhlasí so spotrebovaním zvyškov. 56% Európanov
a 27% Slovákov si myslí, že mrazením by znížili
plytvanie.
Pri nákupoch sú ľudia obozretní, označenie
spotreby si vždy pozrie 58% opýtaných Slovákov
(58% EÚ), často si ho pozrie 22% opýtaných (23% EÚ).
Na potravinách ako soľ, cukor alebo ocot nie je
v súčasnosti povinné označovať dátum minimálnej
trvanlivosti a uvažuje sa o rozšírení zoznamu týchto
neoznačovaných potravín aj o cestoviny, kávu, čaj.
Všetky tieto potraviny dlho vydržia a je bezpečné
ich konzumovať. Ako by však na rozšírenie zoznamu
reagovali spotrebitelia? 52% opýtaných na Slovensku
by tento údaj chýbal, priemer EÚ je pri tejto otázke
44%.
50% slovenských respondentov by použilo
balíček špagiet bez označenia dátumu minimálnej
spotreby aj napriek tomu, že by si nepamätali kedy ho
kúpili, za predpokladu, že obal by bol nepoškodený
a výrobok by vyzeral v poriadku.
Európska komisia plánuje navrhnúť ďalšie
iniciatívy v oblasti boja proti plytvaniu potravinami
do konca tohto roka v rámci balíčka opatrení o
obehovom hospodárstve.
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 - október - 2015

Európska komisia schválila akvizíciu predajní bauMax
spoločnosťou OBI na Slovensku, v Slovinsku a v Českej
republike.

Európska komisia rozhodla, že akvizícia niektorých aktív spoločnosti bauMax AG na
Slovensku, v Slovinsku a v Českej republike skupinou OBI Group Holding SE & Co. KGaA je
zlučiteľné s nariadením EÚ o fúziách.
Spoločnosti OBI so sídlom v Nemecku a bauMax so sídlom v Rakúsku prevádzkujú
maloobchodné hobby predajne pre domácich majstrov v niekoľkých štátoch EÚ. Na
žiadosť spoločností, ktoré sú predmetom fúzie, postúpila Európska komisia v auguste
2015 časti transakcie týkajúce sa Rakúska rakúskym orgánom pre hospodársku súťaž, aby
posúdili jej súlad s národnou legislatívou v oblasti hospodárskej súťaže. Čo sa týka častí
posudzovaných Európskou komisiou, EK usúdila, že navrhovaná transakcia nepredstavuje
riziko v oblasti hospodárskej súťaže, nakoľko zlúčený trhový podiel spoločností by bol
skromný.
Viac informácií je k dispozícii na webovej stránke EK venovanej hospodárskej súťaži vo
verejnom registri prípadov pod číslom M.7677.

Slovensko-maďarská cezhraničná spolupráca

Na projekty slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce vyčlenila Európska komisia
172 miliónov EUR na obdobie 2014 – 2020. Z toho 146 miliónov EUR pochádza z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Program sa zameriava na zvýšenie zamestnanosti,
podporu udržateľného cestovného ruchu, ako aj zlepšovanie mobility prostredníctvom
vytvárania nových spojení a investovania do verejnej dopravy v maďarsko-slovenskom
pohraničnom regióne.
Program pomôže zachovávať a podporovať spoločné prírodné a kultúrne dedičstvo vrátane
oblastí spoločného hospodárenia s vodou a predchádzania prírodným rizikám. Bude sa tiež
zameriavať na rozvoj cezhraničného udržateľného cestovného ruchu.
Spolupráca je zameraná na posilnenie vnútornej prepojenosti regiónu ako jedinečného a
integrovaného hospodárskeho priestoru, a to poskytovaním lepšieho prístupu k sieti TEN-T a
podporovaním ekologických systémov regionálnej verejnej dopravy a logistických systémov.
Program sa bude zameriavať aj na zlepšovanie mobility pracovnej sily, integráciu
cezhraničného trhu práce a vytváranie pracovných príležitostí na základe miestnych
hospodárskych aktív a stratégií rastu. Program sa takisto zameriava na podporu spolupráce
verejných inštitúcií a komunít žijúcich vedľa seba.
Zapojených je 13 regiónov: na Slovensku
kraje: Bratislavský, Trnavský, Nitriansky,
Banskobystrický, Košický; v Maďarsku:
Budapešť, Peštianska župa, Komárňanskoostrihomská
župa,
Rábsko-mošonskošopronská
župa,
Boršodsko-abovskozemplínska župa, Hevešská župa, Novohradská
župa, Sabolčsko-satmársko-berežská župa.
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EURÓPSKE SÚŤAŽE
Pre mladých žurnalistov
Kde: Slovensko
Kedy: ihneď
Prihlásiť sa do: 1.12.2015

Internetový projekt Hlas ľudu vyhlasuje súťaž pre študentov žurnalistiky aj iných
odborov, ktorí chcú ukázať svoje spisovateľské schopnosti a získať skúsenosti z mediálneho
prostredia.
Tvojou úlohou je napísať článok na tému, ktorá sa hodí do jednej z kategórií na
hlasludu.sk. Najlepšie články budú na stránke publikované a ich autori sa môžu stať členmi
redakčného tímu. Okrem toho jeden z vyžrebovaných účastníkov získa značkovú tašku na
notebook v hodnote 95 eur.
Svoj článok posielaj na toporcer@hlasludu.sk, najneskôr do 1. decembra 2015.
Viac info v článku na www.hlasludu.sk

STÁŽE V EÚ
Stážisti/dobrovoľníci do BDC
Kde: Bratislava
Kedy: 03.01.2016 - 30.06.2016
Prihlásiť sa do: čím skôr

Bratislavské dobrovoľnícke centrum hľadá dvoch šikovných ľudí – dobrovoľníkov, ktorí
pomôžu s projektmi v období od januára do júna 2016.
Ide o oblasti:
-PR a komunikácia, kde budeš pomáhať s projektom DOBROkarta, súvisiacou
administratívou a komunikovať s DOBROpodnikmi.
- Komunikácia s dobrovoľníkmi EDS, kde budeš pomáhať s vysielaním dobrovoľníkov do
zahraničia na Európsku dobrovoľnícku službu, súvisiacou administratívou a komunikovať
s dobrovoľníkmi.
Podmienkou je min. 21 rokov, komunikatívnosť a zodpovednosť, znalosť práce s MS
Office a čas približne 10 hodín týždenne.
Ak máš záujem, pošli svoj životopis a krátky motivačný list, prečo chceš pomôcť na
info@dobrovolnictvoba.sk.
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GRANTY SR A EÚ
Zachovanie kultúrnych hodnôt
Deadline: 30.11.2015
Max. výška grantu: 1 000 EUR

Raiffesen Bank podporí vybrané projekty na zlepšenie života v mestách, kde sídlia jej
pobočky. Momentálne prebieha výzva pre oblasť zachovania kultúrnych hodnôt.
Finančný príspevok je určený na materiálno-technické vybavenie (hudobné nástroje,
kulisy a pod.), organizáciu spoločenských a kultúrnych aktivít, kde vystúpia hudobní a
taneční hostia z komunity, ale aj na prezentáciu hudobných a tanečných skupín, klubov
či telies z komunity.
Projekty môžu prihlasovať školy, hudobné a tanečné krúžky, hudobné a tanečné spolky
či kluby, neziskové organizácie a mesto/obec.
Z troch vybraných projektov občania hlasovaním (prostredníctvom hlasovacieho lístka
na pobočke) vyberú 1 víťazný projekt.
Svoje návrhy na projekty je potrebné prihlásiť na pobočke, vyplnením elektronického
formulára. Viac informácií na www.raiffesen.sk.

Darujte Vianoce

Deadline: 11.11.2015
Max. výška grantu: rôzna

Nadácia Orange otvára 14. ročník grantového programu Darujte Vianoce. Umožní tak
ochotným a aktívnym ľuďom pomáhať druhým a priniesť tak pekné sviatky tam, kde by
inak chýbali.
Žiadatelia nežiadajú o podporu a pomoc pre seba, ale pre niekoho iného. Svoj dobrý
úmysel následne prejavujú aj pri realizácii samotnej pomoci, na ktorej sa aktívne podieľajú.
Všetky žiadosti posúdi hodnotiaca komisia, ktorá z nich vyberie tie najlepšie a podporí
ich v celkovej sume 30 tisíc EUR. Ďalšie príbehy budú zverejnené na darcovskom portáli
dakujeme.sk, kde ich môžu podporiť individuálni darcovia.
Príbehy je potrebné registrovať prostredníctvom online systému.
V rámci programu sa udelí aj špeciálne ocenenie “Srdce na správnom mieste” pre
žiadateľa, ktorý najviac osloví odbornú komisiu. Bližšie informácie na nadaciaorange.sk.

Zelené oázy

Deadline: 7.12.2015
Max. výška grantu: 5 000 EUR

Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft otvárajú 10. ročník grantového
programu Zelené oázy. Je určený pre nápady, ktoré môžu zlepšiť životné prostredie v obci
alebo meste a zrealizujú sa dobrovoľníckou prácou.
O grant môžu žiadať registrované mimovládne neziskové organizácie , základné a
stredné školy a učilištia, centrá voľného času a komunitné centrá, mestá a obce – len v
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partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov.
Projekty sa prihlasujú online cez formulár alebo vyplnením a poslaním prihlášky na
Nadácia EKOPOLIS, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica.
Bližšie informácie o programe na www.oazy.sk.

Getrag pre ľudí

Deadline: 04.01.2016
Max. výška grantu: 1 500 EUR / 3 500 EUR

Nadačný fond Getrag spravovaný Karpatskou nadáciou otvoril prvý ročník grantového
programu Getrag pre ľudí.
Program Getrag pre ľudí podporí svojpomocné projekty miestnych skupín, organizácií a
jednotlivcov s aktívnym zapojením zamestnancov spoločností GETRAG FORD Transmissions
Slovakia s. r. o., ktoré prispejú k zlepšeniu miestneho života.
Projekty môžu byť realizované v akejkoľvek tematickej oblasti a musia nadväzovať
na už existujúce aktivity organizácií alebo dobrovoľnícke zapojenie sa zamestnancov.
Podmienkou je ich realizácia na území východného Slovenska – v Košickom alebo
Prešovskom kraji.
Žiadosti spolu s prílohami je potrebné poslať poštou Karpatská nadácia, Letná 27, 040
01 Košice. Obálka musí byť označená názvom “Getrag pre ľudí”.
Podrobné informácie o programe www.karpatskanadacia.sk.
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