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EURÓPSKY DEŇ V LUČENCI
AJ TENTO ROK ZAUJAL
Mesto Lučenec v spolupráci s Informačným centrom Europe Direct a partnerskými mestami organizovali ako každý rok
Európsky deň v Lučenci. Celý sobotňajší
deň 19.08.2017 sa niesol v duchu osláv
770. výročia prvej písomnej zmienky o
meste Lučenec.
Po príhovore p. primátorky mesta Lučenec
Alexandry Pivkovej pozdravili mesto Lučenec
a jeho obyvateľov aj predstavitelia prítomných partnerských miest – zástupkyňa starostu mesta Zolotonosha (Ukrajina) Svetlana Sudja, místostarosta mesta Louny (Česká
republika) Jan Čermák, zástupca primátora
mesta Salgótarján (Maďarsko) Dániel Zoltán,
primátor mesta Pápa (Maďarsko) Áldozó Tamás a starosta mesta Mělník (Česká republika) Ctirad Mikeš. Všetci neskôr na pódiu
Námestia republiky spoločne pokrstili novú
knihu „Kalendárium Lučenca a Tuhára I.“ od
Jozefa Drenka.
Partnerské mestá prezentovali na podujatí
svoju kultúru a zo svojim programom vystúpili na hlavnom pódiu Musical Studio /Pápa,

Maďarsko/, súbor Zlatá brána /Zolotonosha, Ukrajina/ a súbor Jarošovci a Jarošáček /
Mělník, Česká republika/. Program bol veľmi
rôznorodý, zábavný. Jednotlivé vystúpenia
zaujali široké publikum.
Pre malých Európanov sme pripravili detský program v cirkusovom šapitó, kde sa od
15.00 do 18.15 hod. predstavili 3 divadlá a to
Divadlo z domčeka, Divadlo Komika a Wolfi.
Európsky deň v Lučenci sa uskutočnil v
rámci Dní mesta Lučenec - VI. Lučenského
hodovania.
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Novinky z EÚ
NA CESTE K SPRAVODLIVEJŠIEMU POTRAVINOVÉMU DODÁVATEĽSKÉMU REŤAZCU:
EURÓPSKA KOMISIA ŽIADA O
PODNETY

ZAČLEŇOVANIE RÓMOV: TREBA ZLEPŠIŤ PRÍSTUP K VZDELÁVANIU A ZAMESTNANOSTI

Komisia uverejnila výsledky hodnotenia,
ktoré sa zameriava na to, ako členské štáty
vykonávajú svoje vnútroštátne stratégie integrácie Rómov a ako sa situácia Rómov od
roku 2011 zmenila. Situácia sa celkovo pomaly zlepšuje, napríklad rómske deti sa v súčasnosti viac zúčastňujú na vzdelávaní v ranom
detstve a znižuje sa podiel osôb predčasne
ukončujúcich školskú dochádzku. Na druhej
strane z hodnotenia takisto vyplýva, že až
80 % Rómov je stále vystavených riziku chuEurópska komisia 16. augusta spustila ce- doby, hoci toto číslo je nižšie ako v roku 2011.
loeurópsku verejnú konzultáciu venovanú
otázke, ako zabezpečiť spravodlivejší potravinový dodávateľský reťazec EÚ. Vyzýva preto
poľnohospodárov, občanov a ďalšie zainteresované strany, aby sa prostredníctvom on-line konzultácie trvajúcej do 17. novembra
podelili o svoje názory na fungovanie potravinového dodávateľského reťazca.

Existujú určité náznaky, že pridaná hodnota
v potravinovom dodávateľskom reťazci nie je
primerane rozložená medzi všetky jeho články, napríklad pre rozdiely vo vyjednávacej sile
medzi menšími (a teda zraniteľnejšími) subjektmi vrátane poľnohospodárov či malých
podnikov a ich obchodnými partnermi, ktorí
sú ekonomicky silnejší a výrazne koncentrovaní.
Európska komisia má v úmysle zozbierať
podnety s cieľom posúdiť potrebu a účelnosť
možných opatrení, ktoré sa majú podniknúť
na úrovni EÚ v záujme riešenia alebo regulácie nekalých obchodných praktík v súvislosti
s poľnohospodárskymi a potravinovými výrobkami.

Podľa hodnotenia sú však zlepšenia v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia a bývania nerovnomerné a mierne. Na vzdelávaní a
starostlivosti v ranom detstve sa zúčastňuje
viac rómskych detí (53 % v roku 2016 oproti 47 % v roku 2011), pričom najvýraznejšie
zlepšenie bolo zaznamenané na Slovensku, v
Španielsku, Bulharsku, Maďarsku a v Rumunsku – a menej ich ukončuje školskú dochádzku predčasne (68 % v roku 2016 oproti 87 %
v roku 2011). Bývanie, prístup rómskych domácností k základným službám (pitná voda a
elektrina) sa zlepšuje, a to najmä na Slovensku, v Bulharsku, Rumunsku a v Českej republike.
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Európske súťaže GRANTY SR A EÚ
JUVENES TRANSLATORES:
S KONCOM PRÁZDNIN PRICHÁDZA NOVÉ KOLO PREKLADATEĽSKEJ SÚŤAŽE EURÓPSKEJ
KOMISIE

Prekladatelia Európskej komisie vyzývajú
stredné školy, aby sa prihlásili do 11. ročníka
súťaže Juvenes Translatores. Do aktuálneho
ročníka súťaže mladých prekladateľov, ktorú
organizuje riaditeľstvo pre preklad Európskej
komisie, možno svoju školu prihlásiť od poludnia 1. septembra 2017.
Témou textov pre stredoškolákov z celej
Európy bude „60 rokov EÚ“, teda 60. výročie
podpísania zmluvy, vďaka ktorej vzniklo Európske spoločenstvo.
Školy sa môžu zaregistrovať na stránke
http://ec.europa.eu/translatores do poludnia
20. októbra. Prihlášky sú k dispozícii online vo
všetkých úradných jazykoch EÚ vrátane slovenčiny.

GRANTOVÝ PROGRAM
„DÔVERA“
Uzávierka: 12. október 2017
Maximálna výška grantu: 1 000 eur
Nadácia pre deti Slovenska vyhlásila jesenné kolo 5. ročníka Grantového programu
„Dôvera“. O podporu na realizáciu aktivít sa v
jeho rámci môžu uchádzať organizácie z celého Slovenska.
Cieľom programu je zlepšovanie podmienok v oblasti zdravia a zdravého života u cieľových skupín v súlade s celkovou stratégiou
poisťovne. Je určený pre mimovládne organizácie, samosprávy, rozpočtové a príspevkové
organizácie s právnou subjektivitou a pravidelnou celoročnou činnosťou, ktoré sa môžu
uchádzať o príspevky v oblastiach:
• zútulnenie prostredia zdravotníckych
zariadení
• podpora aktivít, ktoré vedú k rozvoju
spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
• podpora aktivít zameraných na prevenciu chorôb, zdravý životný štýl a dôležitosť pohybu
• podpora vzdelávania a výmeny skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti
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Na podávanie žiadostí slúži elektronický
formulár, deadline pre ich prihlasovanie je 12.
október 2017.
Podrobnosti o programe nájdeš:
http://mladez.sk/wp-content/uploads/2017/09/DOVERA_Grantov%C3%A9_
podmienky_2-2017.pdf

GRANTOVÝ PROGRAM
„E-ŠKOLY PRE BUDÚCNOSŤ“
Uzávierka: 3. október 2017
Maximálna výška grantu: 1 500 eur

Nadácia Orange reaguje v 4. ročníku grantového programu „e-Školy pre budúcnosť“ na
aktuálne trendy v oblasti programovania, mediálnej výchovy a zodpovedného používania
digitálnych technológií a online komunikácie,
ktoré ovplyvňujú psychický vývoj a správanie
detí a mladých ľudí.
Program sa zameria na využívanie digitálnych technológií vo vyučovacom procese i
v každodennom živote. Jeho cieľovými skupinami sú pedagógovia a žiaci základných a
stredných škôl, ale aj rodičia žiakov, pedagogická verejnosť a širšia komunita.

Predložené projekty by mali byť
zamerané na:
• rôzne inovatívne metódy a formy výučby
• aktívnu účasť žiakov
• realizáciu aktivít pre žiakov počas vyučovania
• vzájomnú spoluprácu škôl
• formálne a neformálne vzdelávanie žiakov, aj pedagógov
• a íné
Na registráciu projektov slúži elektronický
formulár, deadline pre ich prihlasovanie je 3.
október 2017. Všetky potrebné informácie o
programe sú http://mladez.sk/wp-content/
uploads/2017/09/e -SKOLY-PRE-BUDUCNOST-2017-2018.pdf

GRANTOVÝ PROGRAM
„KOMUNITNÉ GRANTY“
Uzávierka: 30. september 2017
Maximálna výška grantu: 3 000 eur
„Dobré vzťahy, príjemní ľudia, upravené
prostredie, atmosféra pohody, zábava, ale
aj bezpečnosť určujú, či sa cítime dobre tam,
kde žijeme“.
Pod týmto mottom otvára Nadácia
VÚB grantový program „Komunitné gran-
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ty“ s podnázvom – „80 000 eur pre komunity,
kde to žije“. Program je určený pre mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia,
neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy), komunitné centrá a samosprávy.
Ciele programu:
• riešenie problému, ktorý sa priamo týka
ľudí
• objavenie nových zaujímavých a hodnotných projektov, ktoré chcú zmeniť
život k lepšiemu
• vytvorenie verejnoprospešného projektu, ktorý prinesie úžitok nielen cieľovej
skupine, ale celej komunite
• vytvorenie komunity a prospešných
projektov so start-upovou zanietenosťou a podnikateľským myslením
Na podávanie žiadostí slúži elektronický formulár, deadline pre ich prihlasovanie je 30. september 2017. Podrobnosti o programe sú v nasledovnom odkaze: https://www.nadaciavub.
sk/grantove-programy/komunitne-granty/
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