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Aktivity ED Lučenec
Umenie seniorov v Európe - V. ročník regionálnej prehliadky seniorských spevokolov
Október, mesiac úcty k starším aj tento rok patril našim seniorom. Mesto Lučenec v spolupráci s Informačným centrom Europe Direct Lučenec zorganizovalo 25.10.2016 podujatie V. ročník regionálnej prehliadky seniorských spevokolov, kde sa stretli najstarší občania, aby odprezentovali svoje umenie v speve
rôznych typov pesničiek.
Prehliadku otvorila slávnostným príhovorom primátorka mesta A. Pivková. Seniori svojím vystúpením predviedli svoje spevácke schopnosti a tiež pozitívnu energiu a humor. Na prehliadke sa odprezentovali spevácke skupiny a súbory: Spievanky z Lovinobane, Sobotienka z Mučína, Rozmarín z Radzoviec, Senior Detva
z Detvy, Rezeda z Lučenca, Máj spod Haliera z Tomášoviec, Škorec z Vidinej, Fialôčka z Poltára a Letokruhy z
Poltára.
V závere podujatia zástupcovia jednotlivých súborov prebrali z rúk viceprimátora mesta Pavla Baculíka a
zástupcov Informačného centra Europe Direct Lučenec kvetinové dary a darčeky. Ceny pre účinkujúcich
venovalo Informačné centrum Europe Direct Lučenec. Pre účinkujúcich bol po programe pripravený slávnostný obed.
V popoludňajších hodinách pokračoval program pre seniorov o 17.00 hod. v kine Apollo vystúpením skupiny SENZUS za doprovodu ľudového rozprávača Števa Hruštinca.
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Novinky z EÚ
Komisia navrhuje zásadnú reformu dane z
príjmov právnických osôb v EÚ
Komisia predstavila plány na revíziu toho, ako sú spoločnosti v rámci jednotného trhu zdaňované. Cieľom je dosiahnuť systém dane z príjmov
právnických osôb, ktorý bude spravodlivý a naklonený rastu. Spoločný
konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB), uľahčí a zlacní podnikanie na
jednotnom trhu a bude slúžiť ako účinný nástroj proti vyhýbaniu sa
daňovým povinnostiam. Keď sa zavedie CCCTB, spoločnosti budú mať
po prvýkrát jednotný súbor pravidiel na výpočet zdaniteľného zisku v
celej EÚ.
Aby bolo možné dosiahnuť rýchly pokrok, proces zavádzania CCCTB je rozdelený v záujme lepšej zvládnuteľnosti do
dvoch krokov. Na spoločnom základe sa možno dohodnúť rýchlo a sprístupniť tak hlavné výhody pre podniky a členské
štáty. Krátko nato by sa mala zaviesť konsolidácia, ktorá by umožnila využívať všetky výhody dokončeného systému.
Sadzby dane z príjmov právnických osôb nie sú súčasťou návrhu CCCTB, keďže tie sú aj naďalej oblasťou patriacou pod
zvrchovanosť členských štátov. CCCTB však povedie k transparentnejšiemu, efektívnejšiemu a spravodlivejšiemu systému na výpočet základu dane pre cezhraničné spoločnosti, čo zásadne zreformuje zdaňovanie právnických osôb v EÚ.

Ako sme na tom v EÚ s obezitou?

Eurostat priniesol informácie o tom, koľko v EÚ konzumujeme ovocia a
zeleniny. Prinášame výsledky o fenoméne, ktorý nastáva, keď zdravú stravu
zanedbáme.
V roku 2014 malo v EÚ 51,6 % občanov nad 18 rokov nadváhu, 35,7 % bolo
tesne na hranici obezity a 15,9% obéznych. Podváhu mali iba 2,3 % Európanov nad 18. Okrem ľudí vo veku 75+, čím sú ľudia starší, tým sa podiel
obezity zvyšuje. V EÚ bol u ľudí vo veku medzi 65 a 74 rokov podiel obezity
na úrovni 22,1 %, zatiaľ čo u ľudí vo veku medzi 18 a 24 rokov bola táto
hodnota pod 6 % (5,7 %).
S obezitou súvisí aj úroveň dosiahnutého vzdelania: čím je vyššia, tým sú
ľudia menej obézny. V EÚ bolo obéznych ľudí s nízkym vzdelaním takmer 20 % (19,9 %), stredne vzdelaných 16,0 %, a
menej než 12 % (11,5%) obéznych sa vyskytovalo medzi ľuďmi s vysokým stupňom dosiahnutého vzdelania.
Najnižší podiel obezity u populácie vo veku 18+ bol v Rumunsku (9,4 %) a Taliansku (10,7%, na opačnej strane rebríčka
bola obezita problémom u jednej zo štyroch osôb na Malte (26,0 %) a približne jednej z piatich osôb v Lotyšsku (21,3
%), Maďarsku (21,2 %), Estónsku (20,4 %) a Spojenom kráľovstve (20,1 %).
Obezita nezáleží od pohlavia, žiaden systémový rozdiel prieskumy nezaznamenali: podiel obezity bol vyšší u mužov v
polovici členských štátov, a u žien bol vyšší v tej druhej polovici. Na úrovni EÚ bol v roku 2014 podiel obezity u mužov
(16,1 %) takmer rovnaký ako u žien (15,7 %).
Na Slovensku je za obéznu považovaná jedna z troch osôb – 33%. Obéznych bolo 15.9% mužov a 16.6% žien. Vo vekovej kategórii 18-24 rokov bolo obéznych 7.7% Slovákov; vo veku 35-44 je to 11,8%; v kategórii 45-64 rokov sa obezita
týkala 22,1% osôb; najobéznejšia bola veková kategória 65 – 74 rokov s 33% obéznych; vo veku na 65 rokov trpelo
obezitou 23,2% občanov.
Na Slovensku bol zaznamenaný najväčší rozdiel medzi podielom obezity u mladých ľudí (vo veku 18 až 24 rokov) a
staršími osobami ( vo veku 65-74 rokov) bol zaznamenaný na Slovensku (33,0 % u osôb vo veku medzi 65 a 74 rokov
v porovnaní s 2,7 % u tých vo veku medzi 18 a 24 rokov, alebo +30,3 pp). Aj na Slovensku platí, že čím vyššie vzdelanie tým štíhlejšia osoba. S nízkym vzdelaní bolo obéznych 22,2% ľudí, so stredným vzdelaním 17,7%, v kategórii s
najvyšším vzdelaním bolo obéznych 8,3% Slovákov.
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Koľko v EÚ zjeme ovocia a zeleniny?
Pri príležitosti Svetového dňa výživy (16. október) vydal Eurostat
informácie o tom, ako sme na tom s konzumáciou ovocia a zeleniny. Údaje sú za rok 2014. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)
odporúča, aby jednotlivci skonzumovali aspoň 400g ovocia a zeleniny za deň (s výnimkou zemiakov a ďalších škrobovitých hľúz). Uvádza sa aj päť porcií. Ukazuje sa, že jedna zo siedmych osôb vo veku
15+ rokov (14,1 %) skonzumuje aspoň päť porcií ovocia alebo zeleniny za deň, žiadne ovocie alebo zeleninu
denne nekonzumuje až jedna osoba z troch (34,4 %). Najmenej ovocia a zeleniny denne zjedli v Rumunsku,
kde takmer dve tretiny (65,1 %) populácie vo veku 15+ rokov denne nekonzumovalo žiadne ovocie a zeleninu.
Na druhej strane, podiel tých, ktorí konzumujú aspoň 5 porcií denne kolísal medzi jednou tretinou v Spojenom
kráľovstve (33,1 %) a menej než 5 % v Rumunsku (3,5%) a Bulharsku (4,4 %). Na konzumáciu týchto zdravých
potravín má vplyv aj úroveň dosiahnutého vzdelania. Čím je vyššie tým viac ľudí dodržiava pravidlo “5 za deň”.
Slovensko sa nachádza pod priemerom EÚ, aspoň päť porcií ovocia alebo zeleniny denne zjedlo v roku 2014
10.8% ľudí, jednu až štyri porcie 42.6% a zeleninu a ovocie denne vôbec nekonzumuje 46.3% Slovákov. V EÚ
nejedlo denne zeleninu a ovocie 34.4%, 1 až 4 porcie zjedlo 51.4% Európanov a päť a viac porcií 14.1%.

Európske súťaže
#ThisIsMy5 fotosúťaž
Zapojte sa s #ThisIsMy5 do fotosúťaže na Instagrame pri príležitosti 5. výročia, ktoré oslavuje Parlamentárium,
návštevnícke centrum Európskeho parlamentu.
13. októbra oslávilo Parlamentárium svoje 5. narodeniny! Počas týchto 5 rokov, už viac ako 1,5 milióna
návštevníkov z celého sveta zavítalo do priestorov najväčšieho parlamentného návštevníckeho centra v Európe. Pri tejto príležitosti Európsky parlament vyhlásil fotosúťaž s hashtagom #ThisIsMy5 na Instagrame EP.
Pridajte akúkoľvek fotografiu zobrazujúcu päticu - vašich 5 priateľov, 5 prianí, 5 priorít alebo toho, ako ste sa za
5 rokov zmenili - je to úplne na vás! Najlepšie príspevky budú vystavené v Parlamentáriu v Bruseli a víťazi budú
pozvaní na návštevu do Parlamentária 11. marca 2017.
Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné, aby ste pochádzali z členského štátu EÚ, boli starší ako 18 rokov, vlastnili autorské práva na vašu fotografiu a boli pripravení vycestovať 10.-11. marca 2017. Uzávierka fotosúťaže je
31. januára 2017.
Postujte fotografie na Instagrame s hashtagom #ThisIsMy5 a nezabudnite označiť @europeanparliament..
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Stáže v EÚ
Postgraduálne štipendium v Bavorsku
Dokedy: 1. december 2016
Kde: Bavorsko, Nemecko
Kedy: akademický rok 2017/18
Postgraduálne štúdium v zahraničí je nielen unikátnou
príležitosťou ako rozšíriť a zdokonaliť svoje vysokoškolské
vzdelanie, ale aj ako v budúcnosti uplatniť získané zručnosti.
Pre mladých ľudí býva často nesmierne dôležitým krokom na ceste k ďalšiemu osobnému rozvoju.
Slobodný štát Bavorsko v súčasnosti ponúka možnosť získať štipendiá zahraničným záujemcom o
štúdium v akademickom roku 2017/18. Ponuka je určená absolventom z Bulharska, Chorvátska, Poľska, Rumunska, Ruska, Srbska, Slovenska, Českej republiky, Ukrajiny a Maďarska.
Štipendiá sú určené na pokrytie nákladov postgraduálneho štúdia, výskumu a výskumných pobytov
na verejných vysokých školách v Bavorsku.
Hlavným cieľom výzvy je podpora vedeckej spolupráce a študentskej výmeny medzi Bavorskom a
východnou Európou.
Podrobnejšie informácie v nemčine sa nachádzajú na: http://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html

Granty SR a EÚ
Grantový program Zelené oázy
Uzávierka: 12. december 2016
Maximálna výška grantu: 5000 eur
Základným cieľom grantového programu Zelené oázy je podporiť starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, sú trvalo udržateľné a podporujú ochranu prírody.
V poradí už 11. ročník bude zameraný na projekty zamerané na vytvorenie, oživenie alebo obnovenie verejných priestorov predovšetkým v mestách a na sídliskách, kde by deti mohli rozvíjať
svoje športové a pohybové vlastnosti, miesta, kde by v motivujúcom prostredí mohli tráviť voľný
čas, učiť sa a hrať sa.
Podpora je určená pre nasledovné tipy projektov:
- projekty športovo-rekreačného charakteru
- výsadba novej zelene a revitalizácia pôvodnej
- vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad, políčok a sadov
- čistenie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch
- prezentácia lokálnych produktov
- zveľaďovanie lokalít, trás a chodníkov
- a ďaľšie
Podrobné informácie sa nachádzajú na http://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/zelene-oazy.
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Grantový program spoločne pre región
Uzávierka: 16. január 2017
Maximálna výška grantu: 2500 eur
V grantovom programe Spoločne pre región, ktorý je administrovaný Karpatskou nadáciou budú podporené projekty, ktoré sú zamerané na vytváranie a posilnenie pozitívneho vzťahu k regiónom východného
Slovenska.
Hlavným zámerom je podporiť komunity, obce a sídliská v regióne, motivovať ich k spolupráci a stimulovať
tým inovatívne riešenie problémov.
Prioritne budú podporené projekty v oblastiach:
- bezpečnosť – aktivity smerujúce k bezpečnejšiemu správaniu sa a konaniu
- deti a mládež – voľnočasové aktivity podporujúce zmysluplné využívanie voľného času
- environmentálne programy a vzdelávanie – ochrana prírody a životného prostredia
Podrobnosti sú tu, stiahni si aj formulár žiadosti o grant: http://karpatskanadacia.sk/wp-content/uploads/2016/10/Vyzva_SPR_2017.pdf

