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Szanowni Państwo
Biuletyn Informacyjny Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Tarnów poświęcony jest
tematyce Unii Europejskiej.
Sieć Europe Direct jest jednym z głównych narzędzi Komisji Europejskiej służących
przekazywaniu informacji obywatelom na poziomie lokalnym oraz
przesyłaniu informacji zwrotnych instytucjom europejskim.

W tym numerze przedstawimy Państwu m.in.:
«

Wolontariat europejski

«

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

«

9 maja– Dzień Europy

«

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Polska w Streﬁe Schengen– Perspektywy i
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Dni Otwarte Funduszy Europejskich
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9 maja - Dzień Europy
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Doświadczenia”
«

«

«

Spotkanie nauczycieli

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

,,100 lat wolności dla Europy”

Spotkanie nauczycieli

VII Europejski Kongres Gospodarczy,

VII Europejski Kongres Gospodarczy

Projekt EEC - Liderzy Przyszłości

Lekcja Europejska w Zespole Szkół nr 1

Pierwszaki zapoznają się z historią Rozszerzenia Unii Europejskiej

Życzymy miłej lektury.
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Czym jest wolontariat europejski?
Jest to akcja ﬁnansowana przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.
„Mobilność młodzieży” to projekty zaplanowane na lata 2014-2020. Głównym celem wolontariatu jest umożliwienie młodzieży pracy społecznej za granicą. Program ten daje
szansę młodym ludziom na poznanie kultury danego kraju, otwarcie się na nowe znajomości, poczucie spełnienia.
Wolontariusz ma możliwość wyjazdu za granicę by pracować przy różnorodnych inicjatywach dotyczących społeczności lokalnej danego państwa.

Kto może zostać uczestnikiem?
Każda osoba, która ma od 17 do 30 lat może
starać się o uczestnictwo w projekcie. Nie
jest tez wymagane, aby osoba posiadała
umiejętności porozumiewania się w języku
danego państwa lub była osobą wykształconą. Program Wolontariatu Europejskiego
umożliwia udział w wolontariacie indywidualnym i grupowym. Maksymalna liczba
uczestników to 30 osób.

Długość trwania wolontariatu.
Wolontariusz udaje się za granice na okres
od 2 do 12 miesięcy. W wyjątkowych przypadkach, gdy w projekcie bierze udział co
najmniej 10 wolontariuszy lub osób niepełnosprawnych pobyt może trwać od 2 tygodni
do roku.
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Warunki rekrutacji
Osoba zainteresowana uczestnictwem w programie powinna zacząć od znalezienia organizacji wysyłającej na terenie Polski, gdyż osoby indywidualne nie mogą samodzielnie wnioskować o udział w wyjeździe. Organizacja ta nawiązuje współpracę z organizacją goszczącą
(którą można znaleźć korzystając z wyszukiwarki organizacji akredytowanych) i tworzy
wniosek o doﬁnansowanie wyjazdu składany do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ .

Wsparcie ﬁnansowe
Doﬁnansowanie obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz podróż.
Uczestnicy programy mają możliwość otrzymania kieszonkowego, którego wysokość ustalona jest przez Komisję Europejską i zależy od państwa, do którego się wyjeżdża.

ROK 2015, NUMER 2

Str. 4

Koordynatorem akcji jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we
współpracy z instytucjami zajmującymi się Funduszami Europejskimi
w Polsce. Akcja ta ma na celu promowanie projektów doﬁnansowanych ze środków unijnych w Polsce.
W dniach od 7 do 10 maja 2015 r.
na terenie całego kraju będzie miało miejsce wiele imprez, na których
prezentowane zostaną pomysły zrealizowane dzięki Funduszom Europejskim. Ponadto przewidziana jest
możliwość zwiedzania miejsc, które
zazwyczaj są niedostępne dla ogółu
mieszkańców.

Dołącz do akcji i Ty!
Jeśli jesteś beneﬁcjentem Funduszy
Europejskich masz niepowtarzalną
szansę na promocję swoich dotychczasowych osiągnięć i inwestycji. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przewidziało również promocję w ogólnopolskich mediach.
Aby zgłosić swój udział w „Dniach Otwartych Funduszy Europejskich” należy wypełnić elektroniczny formularz, w którym powinien znajdować się opis atrakcji jaką beneﬁcjent ma zamiar przygotować z okazji Dni Otwartych. Formularz ten można znaleźć na stronie
www.dniotwarte.eu. Znajduje się tutaj również regulamin, który każdy potencjalny uczestnik
musi zaakceptować.
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Dzień Europy jest dniem, w którym świętujemy pokój i jedność w Europie. To właśnie 9 maja 1950 roku została podpisana
w Paryżu przez ówczesnego francuskiego
ministra spraw zagranicznych Roberta
Schumana deklaracja, która w pewnym
stopniu zapoczątkowała powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Deklaracja ta przedstawiała wizję nowej współpracy gospodarczej i politycznej pomiędzy
państwem francuskim i niemieckim.
Współpraca miała być gwarancją pokoju w
Europie.
W tym szczególnym dla Europy dniu wiele
instytucji Unii Europejskiej organizuje
Dzień Otwartych Drzwi. Jest to świetna
okazja dla tych, którzy chcieliby udać się
do Brukseli lub Strasburga. Każde z państw
członkowskich organizuje coś wyjątkowego, aby uczcić to święto. Często są to
wszelkiego rodzaju koncerty, festyny, występy gwiazd, debaty. W wielu państwach organizowane
są uroczyste parady Szumana, mające na celu upamiętnienie wystąpienia francuskiego ministra.
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19 marca 2015 roku w Auli Centrum Nanotechnologii i Mikroelektroniki Uniwersytetu Rzeszowskiego
odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska w Streﬁe Schengen – doświadczenia i perspektywy”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Koło Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego, a także Podkarpackie
Centrum Edukacji Prawnej. Celem konferencji było zwiększenie świadomości wśród
studentów dotyczącej przynależności Polski
do Strefy Schengen oraz perspektyw na
przyszłość z tej przynależności wynikających. Do udziału w Konferencji zaproszeni
zostali zarówno teoretycy jak i praktycy prawa, przedstawiciele instytucji i organizacji,
którzy podzielili się z pozostałymi uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem. W tej
konferencji mieli również wystąpić młodzi
studenci z wielu uczelni wyższych w kraju.
Spotkanie to było podzielone na trzy panele tematyczne:

Sesja pierwsza
Pierwszy panel dotyczył oceny acquis Schengen w świetle praktyki dotychczasowego funkcjonowania i
perspektyw dalszego rozwoju. Poruszone zostały w nim kwes e takie jak ograniczenie w zakresie
przepływu osób w UE oraz rys historyczny aktów prawnych tworzących Strefę Schengen.
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Sesja druga
Drugi panel dotyczył doświadczeń Polski w ochronie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Do wygłoszenia swoich referatów zostali zaproszeni przedstawiciele Straży Granicznej oraz Kierownik
Oddziału Celnego Portu Lotniczego Jasionka. Uczestnicy tego panelu mogli zapoznać się z wieloma ciekawymi zagadnieniami, np. jak funkcjonuje polska Służba Celna, jakie działania w celu
ochrony granicy państwa podejmuje Straż Graniczna.
Szczegółowo została również omówiona kwes a Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich zwanej
Frontex. Agencja ta ma swoją siedzibę w Warszawie i
głównymi jej zadaniami są koordynowanie współpracy
operacyjnej pomiędzy Państwami Członkowskimi w zakresie kontroli ruchu granicznego i ochrony granicy na granicach zewnętrznych oraz wspieranie Państw Członkowskich w szkoleniu narodowych Straży Granicznych. W
dalszej części wystąpień mgr Agnieszka Parol z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przedstawiła swój referat
dotyczący projektu utworzenia wspólnej straży granicznej
w Streﬁe Schengen oraz omówiła stan obecny i perspektywy dalszego rozwoju. Bardzo interesującym aspektem omawianym na sesji drugiej było działanie
Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz migrantów.

Sesja trzecia
Na tej, ostatniej już części Konferencji zostały poruszone kwes e współpracy sądowej i administracyjnej w zakresie ekstradycji w ramach Strefy Schengen. Na zakończenie Konferencji został przedstawiony referat na temat wpływu polityki wizowej i imigracyjnej UE na przestrzeń bezpieczeństwa
wewnętrznego Polski jako członka Strefy Schengen.
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Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Tarnów zajął się zorganizowaniem spotkania dla nauczycieli w ramach projektu „100 lat dla pokoju w
Europie” realizowanego przez Fundację Dom Pokoju.

Spotkanie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu tarnowskiego i Miasta Tarnów
odbyło się w Urzędzie Gminy w Tarnowie o godzinie 10:00. Celem wydarzenia było uzyskanie informacji o warunkach i możliwościach aplikowania
do projektu oraz jego przebiegu.

Udział w programie zapewnia szkolenia w
Polsce i Holandii oraz realizację działań edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016 w
szkołach przy wsparciu „Lekcjobusa” – zespołu trenerów Fundacji i kompletu materiałów edukacyjnych, wystaw i warsztatów.
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VII Europejski Kongres Gospodarczy będzie miał miejsce w Katowicach, odbędzie się między 20 a 22.
kwietnia 2015 r. Wśród tematów wiodących tegorocznej edycji wydarzenia znajdują się m.in. zagadnienia dotyczące młodych ludzi: problemy na europejskim rynku pracy, zatrudnienie poniżej kwaliﬁkacji, chybione wykształcenie i zjawisko emigracji zarobkowej oraz odpowiedzialność ﬁrm za aktywizację
młodego pokolenia. Dokonana zostanie również analiza najważniejszych problemów współczesnej,
globalnej gospodarki.
Udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym
jest bezpłatny, należy jedynie wypełnić formularz rejestracyjny. Osoby zainteresowane uczestnictwem w tym wydarzeniu powinny otrzymać
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

Inicjatywa Grupy PTWP, organizatora Europejskiego
Kongresu Gospodarczego w Katowicach, ma na celu
kreowanie i promowanie aktywnej postawy obywatelskiej oraz zwiększenie zaangażowania młodych
osób w życie publiczne.
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Projekt EEC — Liderzy Przyszłości
Głównym założeniem projektu EEC Liderzy Przyszłości jest zaangażowanie
młodych ludzi w rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz stworzenie
przestrzeni włączającej w europejską
debatę przyszłych liderów życia gospodarczego i publicznego oraz szersze otwarcie Europejskiego Kongresu
Gospodarczego w Katowicach na ludzi
młodych - przedsiębiorczych i aktywnych, śmiałych i samodzielnie myślących. Organizatorzy mają nadzieję,
że udział w projekcie młodych ludzi
stworzy pewnego rodzaju dialog pomiędzy pokoleniami.

Projekt EEC - Liderzy Przyszłości dedykowany jest studentom studiów stacjonarnych, wieczorowych i zaocznych, uczelni państwowych i prywatnych, niezależnie od realizowanego kierunku.
Koncepcja udziału młodych ludzi opiera się na czterech poziomach.
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Projekt EEC—Liderzy Przyszłości c.d.
Inicjatywa daje możliwość uczestniczenia w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach
w wybranej formie zaangażowania, pod jednym z haseł: dyskusja, uczestnictwo, współpraca lub
odkrywanie.

Dyskusja
Inicjatywa ta jest szczególnie kierowana do ludzi, którzy są bardzo głęboko zaangażowani w inicjatywy wspierające rozwój przedsiębiorczości. Osoby te powinny również wyróżniać się swoją
ambicją oraz aktywnie działać w przestrzeni publicznej. Młodzi studenci będą mieli możliwość
udziału w debacie z politykami, przedsiębiorcami i ekspertami.

Uczestnictwo
Uczestnictwo w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach to formuła dająca studentom możliwość wejścia na wydarzenie w charakterze gościa. Studenci ci będą mogli mieć dostęp
do wielu ciekawych opcji i usług, które pozwolą na jeszcze bardziej interesujące i komfortowe
uczestniczenie w Kongresie.

Współpraca
Inicjatywa skierowana do studentów niezwykle wyróżniających się, mogących pochwalić się
świetną znajomością języków obcych oraz pragnących rozwijać się zawodowo.

Odkrywanie
Przedsięwzięcie realizowane w formie otwartych wykładów (trwających około 20 minut) dedykowanych młodej przedsiębiorczości oraz aktywnej postawie obywatelskiej. W inicjatywie tej
wezmą udział przedstawiciele świata biznesu, komisarze unijni, eksperci.
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12 marca 2015 roku w Zespole Szkół nr 1 w Tarnowie
została przeprowadzona lekcja europejska. Osiemnastu maluchów miało okazję przekonać się jak wyglądały kolejne rozszerzenie Unii Europejskiej.

Każde z dzieci otrzymało jedną bądź dwie ﬂagi krajów
należących do Unii Europejskiej, aby podczas czytania
bajki o rozszerzeniach mogło podchodzić do tablicy i
odszukać ﬂagę swojego kraju na mapie Europy. Dzięki
temu dzieci nie tylko przekonały się jak dużo Państw
należy do Unii Europejskiej, ale również miały okazję
poznania lokalizacji poszczególnych Państw na mapie.

Kolejnym zadaniem było poznawanie
symboli Unii takich jak:
- ﬂaga, która została zaprezentowana
uczniom;
- hymn—odegrany na pozytywce;
- euro, które każde dziecko mogło zaprojektować według własnego uznania;
- Syriusz—maskotka Unijna.

Serdecznie Państwa zachęcamy do odwiedzenia naszego biura,
które znajduje się przy ul. Granicznej 8A w Tarnowie.
Godziny otwarcia:
Od poniedziałku do piątku: 10:00—14:00

Telefon: +48 14 692 49 79

e-mail: europedirect-tarnow@europim.pl

Strona internetowa:
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Tarnów:
tarnow.europim.pl

www.europedirect-

Zapraszamy również na nasz profil na
facebook’u!!! :)
https://pl-pl.facebook.com/EDTarnow

