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Aktivity ED Lučenec
európsky deň v lučenci

Mesto Lučenec v spolupráci s Informačným centrom Europe Direct a partnerskými mestami zorganizovalo
podujatie Európsky deň v sobotu 20.08.2016.
V rámci Európskeho dňa v Lučenci sa začala písať história cezhraničného maratónu v dĺžke 42,195 km.
Mesto Lučenec po dohode s maďarským mestom Salgótarján usporiadali I. ročník Medzinárodného novohradského maratónu, ktorý sa podľa dohody bude organizovať v rámci programu osláv miest každé dva
roky so štartom z iného mesta. Štart za účasti predstaviteľov partnerských miest Louny, Mělník a Salgótarján sa bežecké podujatie uskutočnilo symbolicky na Námestí republiky v Lučenci s ostrým štartom pred
Všeobecnou nemocnicou s poliklinikou v Lučenci. Celkovo sa Medzinárodného novohradského maratónu
zúčastnilo 66 bežcov.
Po odštartovaní bežcov pokračoval kultúrny program s vystúpením slovensko-rakúskeho popjazzového
projektu Alan and Stefan Bartus Project.
Za účasti zástupcov partnerských miest, poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja, obyvateľov
mesta, médií v sobotu popoludní primátorka mesta Alexandra Pivková slávnostne otvorila nové priestory Mestského informačného centra a Informačného centra EUROPE DIRECT. V zrekonštruovanej radnici si
tak budú môcť návštevníci Lučenca, turisti vybrať z možností získať komplexné informácie nielen o meste
Lučenec, ale aj o Európskej únii.
Pre deti počas Európskeho dňa bol pripravený program v Rozprávkovom šapitó. Pripravil sa im zaujímavý
program: kúzelnícka show Wolfie-Sranda Banda Show a Divadlo Actores – Prešibaný kocúr v čižmách.
Na Kubínyiho námestí prebiehal tento deň aj 2. ročník Bike Trial Championship Youth Games, kde si mohli
jazdci z rôznych krajín preveriť svoje schopnosti v cyklotriale.
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Novinky z EÚ
Medzinárodný deň mládeže
12. 8. sa oslavoval Medzinárodný deň mládeže a pri tejto príležitosti zverejnil Eurostat údaje týkajúce sa vzdelávania a zamestnanosti
mladej generácie.
V Európskej únii žije takmer 90 miliónov ľudí vo veku 15-29 rokov, čo je
17% z jej celkovej populácie. Čo sa týka ich zamestnanosti a vzdelávania, je situácia v členských štátoch značne odlišná.
Podľa údajov Eurostatu sa s vekom výrazne zvyšuje podiel mladých
ľudí, ktorí nie sú v zamestnaní a ani sa nevzdelávajú alebo odborne
nepripravujú (NEET - Not in education, employment or training). Miera
NEET, ktorá predstavovala 6,3% v roku 2015 vo vekovej skupine 15-19 rokov, sa takmer strojnásobila na 17,3% vo vekovej
skupine 20-24 rokov a vo veku 25-29 rokov predstavovala takmer jedného mladého človeka z piatich (19,7%).
Najväčší podiel NEET vo veku 20-24 rokov je v Taliansku (31,1%) a Grécku (26,1%) to je 1zo 4, 1 z 5 mladých bol v takejto
situácii v Chorvátsku (24,2%), v Rumunsku (24,1%) či v Bulharsku (24,0%). Najnižší podiel NEET bol v Holandsku (7,2%), v
Luxembursku (8,8%), v Dánsku, Nemecku a Švédsku (všetky 9,3%).
V desiatich členských štátoch sa miera NEET znížila, najviac v Nemecku (z 15,2% na 9,3%) a Bulharsku (-5,3) ostatných
osemnástich členských štátoch sa situácia zhoršila, najviac v Taliansku (z 21,6% na 31,1%), v Grécku (+ 9,3 pb), v Španielsku (9,0 pb).
V roku 2015 v EÚ nepracovalo ani sa nevzdelávalo takmer 5 miliónov mladých ľudí vo veku 20-24 rokov ( 17,3%). Na
Slovensku bolo v tejto situácii niečo medzi 14% a 20% mladých vo veku 20-24 rokov.
Na Slovensku bolo v procese vzdelávania v roku 2006 33.8% mladých vo veku 20 – 24 rokov, v roku 2015 to stúplo na
41.3%. V 2006 sa vzdelávalo a zároveň aj pracovalo 3,8% mladých, v roku 2015 to bol približne rovnaký počet, 3,7%. Iba
v pracovnom procese bolo v roku 2006 42,1% mladých, o 9 rokov neskôr to bolo menej, 35.8%. Počet tých, ktorí nepracovali ani sa nevzdelávali v roku 2006 aj 2015 bol približne rovnaký (20,2% a 19.2%).

Merali sme postoje občanov k EU
Vyšli výsledky jarného prieskumu Eurobarometer, ktorý meral postoje
Európanov k najaktuálnejším otázkam a výzvam Európskej únie. Podľa jeho
výsledkov sú najväčšími výzvami imigrácia a terorizmus. Zároveň väčšina
Európanov podporuje spoločné európske riešenie existujúcich ťažkostí. Na
Slovensku naďalej pretrváva vysoká podpora voľného pohybu a spoločnej
meny, ktoré sú významnými symbolmi členstva v Únii. Občanmi EÚ sa cíti
byť 75% Slovákov.
Najčastejšou odpoveďou na otázku akým ohrozeniam v súčasnosti EÚ
čelí boli imigrácia (48%, oproti poslednému Eurobarometru pokles o
10%) a terorismus(39%. +14%). Výsledky jasne odrážajú aktuálne udalosti v spoločnosti. Tieto dve oblasti vystriedali na horných priečkach obáv
ekonomické otázky ako hospodárska situácia (19%, -2), verejné financie
(16%, -1) a nezamestnanosť (15%, -2). Imigrácia je na prvom mieste v 20
členských štátoch. Terorizmus je na prvom mieste v 8 členských štátoch, vo
všetkých krajinách, okrem Grécka, je terorizmus na jednom z prvých dvoch
miest.
Na národnej úrovni (teda čomu najviac čelí členský štát) sú medzi výzvami: nezamestnanosť, (33%), imigrácia (28%) a hospodárska situácia doma
(19%).
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Podpora priorít Európskej komisie
Voľný pohyb osôb tovarov a služieb si naďalej udržuje vysokú podporu, v jeho prospech sa vyjadrilo 79% Európanov. Vyše polovica respondentov považuje voľný pohyb za najpozitívnejší výdobytok EÚ. Stabilná ostáva
aj podpora Eura: 55% v EÚ, 68% v eurozóne.
56% Európanov súhlasí, že verejné prostriedky by sa mali použiť na stimuláciu súkromných investícií v EÚ.
Rovnaký počet respondentov vyjadril podporu jednotnému digitálnemu trhu. 70% občanov EÚ je za spoločnú
energetickú politiku. Európania v niektorých oblastiach uprednostňujú spoločné Európske riešenia.
67% Európanov vyjadrilo podporu spoločnej európskej politike v oblasti migrácie. Takmer 6 z 10 Európanov je
za migráciu z iných členských štátov EÚ, ale rovnaký pomer sa vyjadril negatívne o imigrácii z krajín mimo EU.
Naďalej pretrváva trend vyššej dôvery v EÚ ako v národné vlády. Počet Európanov, ktorí veria EÚ stúpol na
33%, národným vládam dôveruje 27% respondentov. 38% respondentov vníma EÚ neutrálne, pozitívne ju vidí
34%, negatívne 27%.
Čo sa týka pocitu európanstva, 66% respondentov sa vyjadrilo, že sa cítia byť občanmi EÚ. V tomto duchu sa
vyjadrila väčšina respondentov v jednotlivých členských štátoch.
Prieskum sa uskutočnil 21 - 31 mája 2016 v 34 krajinách (EÚ 28 + kandidátske krajiny) oslovených bolo 31,946
respondentov.

Výsledky za Slovensko.

Ako veľké plus členstva v EÚ, Slováci dlhodobo oceňujú voľný pohyb. V aktuálnom Eurobarometri sa v prospech
voľného pohybu osôb, tovarov a služieb vyjadrilo 87% slovenských respondentov, čo je nad priemerom EÚ.
Dlhodobo vysoká je podpora spoločnej meny Euro, aktuálne na úrovni 78%.
Občanom EÚ sa cíti byť 75% opýtaných Slovákov, čo je o 9% viac ako európsky priemer (66%).
EÚ má v očiach 30% Slovákov pozitívny imidž, neutrálne ju vníma 43% opýtaných, negatívne 26%. 37% respondentov sa vyjadrilo, že majú pocit, že ich hlas v EÚ zaváži. Ohľadom budúcnosti EÚ sme optimistickejší
ako priemer EÚ: 54% vs 50%.
Až 70% Slovákov sa vyjadrilo, že Úniu vníma ako svetového hráča, ktorého hlas vo svete zaváži. Vo viacerých
oblastiach Slováci podporujú spoločné Európske riešenia, 76% sa vyslovilo za spoločné obrannú a bezpečnostnú politiku, 68% podporuje spoločnú energetickú politiku aj spoločnú zahraničnú politiku EÚ.
Čo sa týka aktuálnych výziev, názory opýtaných Slovákov sa podobajú tým celoeurópskym. Najzávažnejšími
výzvami pre EÚ sú podľa nich imigrácia (59%), terorizmus (46%) a hospodárska situácia v EÚ (14%).
Aj napriek tomu, že na celoeurópskej úrovni považujú Slováci imigráciu a terorizmus za výzvu, ich domáce a
osobné starosti sa líšia. Na národnej úrovni Slovákov najviac trápi zdravotné a sociálne zabezpečenie (36%),
nezamestnanosť (33%) a stúpajúce ceny (23%). Pri otázke na osobné obavy sa zmenilo iba poradie, na prvom
mieste boli stúpajúce ceny (33%), na druhom zdravotné a sociálne zabezpečenie (23%) a finančná situácia
vlastnej domácnosti (19%).
Investičná politika EÚ má na Slovensku nadpolovičnú podporu: 57% opýtaných Slovákov súhlasí, že verejné
prostriedky by sa mali použiť na stimuláciu súkromných investícií v EÚ. Tu sme tesne nad Európskym priemerom. Jednotný digitálny trh podporuje 64% opýtaných a energetickú úniu 68%.
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Európske súťaže
Leaf Award 2016
Dokedy: 30. september 2016
Kde: Slovensko
Kedy: 17. november 2016
Občianske združenie Leaf ponúka prostredníctvom
ocenení Leaf Award všetkým mladým ľuďom vo veku 10 – 16
rokov jedinečnú príležitosť, uchádzať sa o podporu svojich
výnimočných projektov, výkonov alebo dosiahnutých výsledkov.
Hlavným objektom záujmu sú mladí ľudia, študenti stredných a žiaci základných škôl, ktorí dosahujú
pozoruhodné výsledky, neustále pracujú na svojom napredovaní a tým sa stávajú inšpiráciou aj pre
ostatných. Leaf Award hĺadá “namakané makovice“.
Ocenenie prebieha pod záštitou prezidenta Andreja Kisku a udeľuje sa v nasledovných oblastiach:
Leaf Award za dosiahnuté výsledky
Leaf Award za aktuálne podnikateľské projekty
Leaf Award za aktuálne neziskové projekty
Leaf Award za budúce projekty
Na troch víťazov čakajú ročné individuálne rozvojové programy v hodnote 3 000, 6 000 a 9 000 EUR.
Prihlásiť seba alebo inú “namakanú makovicu” môžeš do 30. septembra 2016, podrobnejšie info si
prečítaj na http://award.leaf.sk/leaf-award/

Juvenes Translatores
Juvenes Translatores je každoročná prekladateľská súťaž pre
študentov vo veku 17 rokov.
Tohtoročné vydanie súťaže sa uskutoční 24. novembra a
zúčastniť sa ho môžu študenti narodení v roku 1999.
Školy, ktoré sa chcú zúčastniť, sa musia najskôr zaregistrovať, a to v období od 1. septembra do 20. októbra 2016. Podrobnejšie informácie na: http://ec.europa.eu/translatores/
index_sk.htm
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GRANTY SR A eú

Grantový program Zelené oči
Uzávierka: 30. september 2016
Maximálna výška grantu: 2000 eur
Trenčiansky samosprávny kraj podporí prostredníctvom svojho grantového programu Zelené očienvironmentálne projekty, v ktorých sa zapoja do ochrany životného prostredia obyvatelia kraja.
K oblastiam podpory patrí okrem iného:
priame aktivity ako je napríklad zveľaďovanie verejných priestorov, výsadba zelene, budovanie komunitných a prírodných záhrad, a i.
osveta ako je napríklad environmentálne výučbové a osvetové programy pre školy aj verejnosť, vzdelávacie aktivity spojené s účasťou v národných či medzinárodných projektoch, organizácia environmentálnych
vzdelávacích zájazdov a i.
Žiadosť o poskytnutie grantu je možné podať najneskôr do 30. septembra 2016. Žiadosť o grant nájdeš v
tomto odkaze, podrobnejšie info je na: www.tsk.sk/regionalny-rozvoj/zelena-zupa/zelene-oci.html?page_
id=323086
Jesenné kolo Grantového programu Dôvera
Grantový program Dôvera spustila Nadácia pre deti Slovenska v roku 2012. Prostredníctvom grantového
programu chce Zdravotná poisťovňa Dôvera prispieť k zlepšovaniu podmienok v oblasti zdravia a zdravého
života u cieľových skupín v súlade s celkovou stratégiou poisťovne. Podporu môžu získať organizácie, ktorých
zámery napĺňajú hlavné ciele grantového programu.
Ciele grantového programu a oblasti podpory
podpora aktivít, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
zavádzanie doplnkových aktivít k liečebnému procesu, psychosociálnej starostlivosti o pacientov,
podpora vzdelávania a výmeny skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti,
zútulňovanie (humanizácia) prostredia zdravotníckych zariadení,
podpora prevencie, aktívneho športovania a zdravého životného štýlu.
Bližšie informácie na: http://www.nds.sk/blog/oznamy/nadacia-pre-deti-slovenska-vyhlasuje-jesenne-kolo-4.-rocnika-grantoveho-pro/
Zelené vzdelávanie
Grantový program „Zelené vzdelávanie” je jeden z nových grantových programov Nadácie úspešne spustený v roku 2015. Jeho cieľom je podpora vzdelávania detí v oblasti životného prostredia a ekológie v spolupráci s materskými školami, základnými školami, občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami
podporujúcimi ekologické vzdelávanie detí.
Ciele grantového programu:
Podporiť vzdelávacie aktivity v oblasti životného prostredia a ekológie
Pomocou environmentálnej výchovy rozširovať informovanosť o rôznorodých možnostiach ochrany životného prostredia aj na školách
Podporiť kreativitu a environmentálne myslenie u detí a mládeže
Podporiť verejnoprospešnú, environmentálne zameranú, aktivitu detí
Bližšie
informácie
na:
http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-program-zelene-vzdelavanie/

