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4 września 2013 r. Przedstawi-
ciel Punktu Informacji Europej-
skiej Europe Direct - Toruń 
przeprowadzi lekcję europejską 
w przedszkolu MUCHOMOREK. 
  
Lekcje europejskie dla młodzie-
ży, dzieci i przedszkolaków  
są jednym z obszarów działal-
ności Punktu Informacji Euro-

pejskiej Europe Direct – Toruń. 
Zajęcia mają formę interaktyw-
ną, dzieci uczestniczą w zada-
niach między innymi poprzez 
rozwiązywanie krzyżówek, ukła-
danie puzzli czy flagi Unii Euro-
pejskiej, rebusów, łamigłówek  
i wielu innych zadań. 
 
Atmosfera towarzysząca lek-

cjom jest zawsze niezwykle cie-
pła i serdeczna, a dzieci aktyw-
nie włączają się w pracę na zaję-
ciach i chętnie odpowiadają  
na postawione im pytania.  
 
Zapraszamy do zgłaszania chęci 
przeprowadzenia lekcji europej-
skich w Państwa szkołach!  

4. Dyżury eksperta do spraw funduszy europejskich -   9 i 16 września 2013 r. 

7 i 8 września 2013 r. Punkt  
Informacji Europejskiej Europe 
Direct – Toruń oraz Wydział 
Techniczny WSG będę uczestni-
czyć w Targach Edukacyjnych 
„Bezpieczny powrót do szko-
ły”.  
Wydarzenie zorganizowane  
zostanie w galerii handlowej 
Plaza. Zapraszamy do odwie-
dzenia naszego stoiska! W pro-

gramie m.in. Europejskie Koło 
Fortuny, Euroquizy, bezpłatne 
materiały europejskie. Na zwy-
cięzców czekają ciekawe nagro-
dy! 
 
W ubiegłym roku wydarzenie 
cieszyło się niezwykłą popular-
nością, o której świadczy wyso-
ka frekwencja  wydarzenia.  
Zdjęcia z Targów Edukacyjnych  

2012 znaleźć można na stro-
nie: http://www.torun-plaza.pl/
a r t / 249 / ta rg i -eduk ac y jne - -
b e z p i e c z n y - p o w r o t - d o -

szkoly.html 

 

 

3. Lekcje europejskie Europe Direct  - Toruń  

2. Targi Edukacyjne „Bezpieczny powrót do szkoły” 

 31 sierpnia 2013 r. na toruńskiej starówce  
odbyło się koncertowe zakończenia lata. W imprezie 
uczestniczył Punkt Informacji Europejskiej Europe 

Direct - Toruń. 

Jedną z atrakcji czekających na uczestników wydarze-
nia były konkursy i quizy europejskie z nagrodami przygotowane 
przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń! W trak-
cie koncertu mieszkańcy Torunia  mieli okazję poznać ofertę edu-

kacyjną Wydziału Technicznego WSG oraz Europe Direct - Toruń.  

1. Zakończenia lata  

w Toruniu 

2. Targi Edukacyjne 
„Bezpieczny powrót 

do domu” 

3. Lekcje europej-
skie Europe Direct - 

Toruń 

4. Dyżury eksperta 
ds. funduszy euro-

pejskich 

5. Nakręć się na wy-

bory! 

Zapraszamy na comiesięczne 
bezpłatne dyżury z ekspertem 
ds. funduszy europejskich.  
Odbędą się one 9 i 16 września  
2013 w godzinach od 16.00  
do 19.00. Wszystkich zaintere-

sowanych zapraszamy do biura 
Punktu Informacji Europejskiej 
Europe Direct - Toruń przy  
ul. Grunwaldzkiej 25 b w Toru-
niu.  
Prosimy o wcześniejsze zgło-

szenie chęci wzięcia udziału  
w spotkaniu, kontaktując się  
z konsultantem osobiście  
w godz. pracy biura, mailowo: 
europedirect - torun@byd.pl  
lub telefonicznie: 052 567 00 09.  

1. Zakończenie lata w Toruniu 
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1. Oferowane stanowisko: praktykant 

2.  Miejsce odbywania praktyk:  
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń  
przy Wydziale Technicznym WSG 
ul. Grunwaldzka 25 b 

87 - 100 Toruń  

3.  Czas trwania: do uzgodnienia.  
 
4.  Wymagania: 
 
- absolwent/ka lub student/ka, preferowane będą osoby studiujące 
na takich kierunkach jak: europeistyka, stosunki międzynarodowe, politologia i pokrewne; 
- zainteresowanie zagadnieniami związanymi z Unią Europejską, polityką młodzieżową itp. 
umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office oraz Internet, poczta elektroniczna), 
- komunikatywna znajomość języka obcego, preferowany język angielski, francuski, lub niemiecki; 
- pracowitość, kreatywność, obowiązkowość; 
- dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy z dziećmi/ młodzieżą, bądź przy realizacji wy-

darzeń o charakterze edukacyjno – szkoleniowym 

 
Oferujemy możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń i warsztatów. Proponujemy także ela-
styczne godziny pracy i możliwość zdalnego wykonywania części powierzonych obowiązków. Za-
pewniamy pracę w miłym i kompetentnym zespole, którego wiedza i doświadczenie  będą gwaranto-

wanym źródłem nauki. 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail:  

europedirect-torun@byd.pl. 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń  
przy Wydziale Technicznym Wyższej Szkoły Gospodarki  

poszukuje osób na bezpłatne praktyki. 

 Punkt Informacji Europej-
skiej Europe Direct - Toruń  
zachęca do udziału w konkursie 
„Nakręć się na wybory!”, które-
go organizatorem jest Komisja 
Europejska Przedstawicielstwo 

w Polsce.  

Konkurs adresowany jest  
do uczniów szkół gimnazjalnych 
i  p o n a d g i m n a z j a l n y c h  
a jego celem jest uświadomie-
nie młodym osobom, że Parla-
ment Europejski jest jedyną in-
stytucją unijną, której przedsta-
wicieli wybieramy w wyborach 

bezpośrednich. 

Zadanie konkursowe polega  
na nakręceniu 1-minutowego 
spotu filmowego, który zachęci 
do uczestniczenia w wyborach 

do Parlamentu Europejskiego. 
Film musi zostać umieszczony 
na stronie internetowej wraz  
z opisem i uzasadnieniem,  
dlaczego należy oddać swój 

głos w wyborach europejskich.  

Na zwycięzców i wyróżnionych 
czekają tablety, smartfony i apa-

raty cyfrowe! 

Spoty filmowe można umiesz-
czać na stronie internetowej  
od 2 września do 30 listopada 

2013 r. 

5. Nakręć się na wybory! 

Więcej informacji na naszej stronie: http://europedirect-
torun.byd.pl/id,81/nakrec-sie-na-wybory-wez-udzial-w-konkursie  
oraz na stronie Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa Komisji 
Europejskiej w Polsce: http://ec.europa.eu/polska/news/

announcements/130901_konkurs_pke_pl.htm  
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3. Zielona Stolica Europy 2016 poszukiwana! 
Jak co roku, Komisja Europej-
ska poszukuje miasta, które  
będzie mogła uhonorować tytu-
łem Zielonej Stolicy Europy.  
 
O tytuł mogą ubiegać się mia-
sta, których mieszkańcy  
przodują w najbardziej przyja-
znym dla środowiska stylu życia 
stanowiąc wzór do naśladowa-
nia dla wszystkich miast. Wzór 
ten ma zainspirować kolejne 
europejskie miasta, by stały się 

atrakcyjniejsze z ekologicznego 
punktu widzenia.  
Przedstawiciele miast mogą 
zgłaszać kandydatury za po-
średnictwem strony interneto-
wej:www.europeangreencapital.
eu.  
 
Termin zgłoszeń do konkursu 
upływa 17 października 2013 r.  
 
Zwycięzcę wyłoni międzynaro-
dowe jury wspierane przez gru-

pę powszechnie uznanych  
ekspertów z różnych dziedzin 
ochrony środowiska.  
Wyniki konkursu zostaną  
ogłoszone w czerwcu 2014 r. 

1. EUROLIDER 2013 

 Rozpoczęła się V edycja 
konkursu EUROLIDER! Zadanie 
konkursowe polega na zgłosze-
niu kandydata, który sięgając 
po Fundusze Europejskie  
doprowadził do różnorodnych 
przedsięwzięć zmieniających  
na lepsze otaczającą nas rze-
czywistość! Projekty te muszą 
służyć danej społeczności i roz-
wojowi lokalnemu lub regional-
nemu a ich realizacja musi być 

zakończona. 

Kandydata do konkursu mogą 
zgłosić osoby fizyczne, instytu-
cje, organizacje za pośrednic-
twem swoich przedstawicieli i 

pracowników, po uzyskaniu  

pisemnej zgody kandydata.  

Kandydat musi być zgłoszony 
na podstawie załączonego  
formularza zgłoszeniowego,  
do którego musi zostać dołą-
czone zdjęcie kandydata oraz 

prezentacja multimedialna  

Nagrodami są kwoty pieniężne 

wysokości 8 000 zł! 

Formularz zgłoszeniowy należy 
wysłać do 30 września 2013 r.  
 
Więcej informacji na stro-
n i e : h t t p : / /
www.funduszeeuropejskie.gov.
p l / d z i a l a n i a p r o m o c y j n e /

eurolider/Strony/Eurolider.aspx  

Trzy polskie projekty znalazły się 
wśród najbardziej inspirujących 
oraz innowacyjnych rozwiązań 
regionalnych w finale tegorocz-
nej edycji konkursu RegioStars! 
 
Innowacyjności, wpływu na go-
spodarkę i społeczeństwo, zgod-
ności z zasadami zrównoważo-
nego rozwoju oraz współpracy 
partnerskiej - tymi czterema  
kryteriami kierowało się jury przy 

wyborze 19 finałowych projek-
tów współfinansowanych z fun-

duszy europejskich.  

Wśród nich znalazły się polskie 

projekty: 

1. Polska Przedsiębiorcza, 

2. Gdyński projekt ekologiczne-

go transportu miejskiego 

3. Projekt miasta Kielce rozwoju 

systemu komunikacji publicznej. 

Szczegóły na stronie:http://
e c . e u r o p a . e u / p o l s k a /

news/130806_regiostars_pl.htm  

Godne uwagi pomysły, inspirujące projekty, nietuzinkowi ludzie 
Sylwetki kandydatów  IV edycji konkursu EUROLIDER można obej-

rzeć na stronie. http://www.youtube.com/watch?v=R54XoCyUM2Q  

2. RegioStars Awards 
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1. EUROLIDER 

2. Regio Stars 

Awards 

3. Zielona Stolica 
Europy 2016 poszu-

kiwana! 

4. Waste - smART 

5. Ludzka twarz EFS 

6. Zdrowie UE 

5. Ludzka twarz EFS 

4. Waste - smART 
Co myślisz o problemie marnowania żywności, odpadach budowlanych,  

wysypiskach śmieci i kompostowaniu? 

Co zrobić, by zmniejszyć ilość śmieci, więcej z nich wykorzystywać ponow-

nie lub przetwarzać? 

Jak – według ciebie – powinna w przyszłości wyglądać europejska polityka 

śmieciowa? 

Odpowiedz w nietypowy sposób na jedno z tych trzech pytań i weź udział  
w konkursie organizowanym przez Europejską Agencją ds. Środowiska! For-
ma artystycznej wypowiedzi powinna przybrać postać komiksu, krótkiego 
filmu lub fotografii. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego pomysłu 

związanego z ograniczeniem ilości odpadów w Europie. 

Nagrody w poszczególnych 

kategoriach to 500 euro! 

Nie lada gratka dla dziennikarzy!  

Termin zgłaszania prac: 30 września 2013 r. 

Więcej informacji na stronie konkursu: http://www.eea.europa.eu/about-us/what/public-events/

competitions/waste-smart-competition  

„Zdrowie UE" to konkurs dla dziennikarzy  

zajmujących się tematyką zdrowia. 

Tematy ogólne tegorocznej edycji to profilakty-
ka, opieka zdrowotna, systemy opieki zdrowot-
nej oraz prawa pacjenta. Nagradzane będą arty-
kuły informujące społeczeństwo o tym, jak dbać 
o zdrowie, o opiece zdrowotnej oraz o prawach 

pacjentów.  

Do wygrania nagrody pieniężne! Pierwsze miej-
sce  - 6,5 tys. euro, drugie – 4 tys. euro,  

trzecie - 2,5 tys. euro. 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2013 r. 

Więcej informacji na temat konkursu na stronie: 
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / p o l s k a / p r e s s /

contests/130614_konkurs_pl.htm  

Ruszyła kolejna - VII edycja konkursu dla dzien-
nikarzy "Ludzka twarz EFS"! Celem konkursu 
jest promowanie, poprzez pióro, mikrofon i 
ekran, projektów nadzorowanych przez Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej finansowanych 
ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne-

go.  

Nagrody będą przyznawane w trzech katego-
riach: PIÓRO (artykuły prasowe/publikacje inter-
netowe), MIKROFON (audycje radiowe) 
i EKRAN (nagrania audiowizualne). Do wygrania: 
nagrody pieniężna i wizyty studyjne w siedzibie 

Komisji Europejskiej w Brukseli! 

Prace w formie reportażu można nadsyłać  

do 31 grudnia 2013 r.  

Więcej informacji na stronie konkursu:  

http://www.ludzkatwarzefs.pl/  

6. Zdrowie UE 
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1. Nowy Europejski 
Rzecznik Praw Obywatel-

skich 

2. Sześć miliardów  
euro na walkę z bezrobo-

ciem wśród młodzieży! 

3. Europa kocha Wi-Fi!! 

4. Biedniejsza Wspólna 

Polityka Rolna  

2. Sześć miliardów euro na walkę  

z bezrobociem wśród młodzieży! 

3. Europa kocha Wi-Fi! 

 „Praca dla młodzieży  
– inwestycje w umiejętności”  
to nazwa programu, w ramach 
którego Europejski Bank Inwe-
stycyjny przekaże 6 miliardów 
euro na walkę z bezrobociem 
wśród młodych. Co ciekawe, 
pieniądze te dostępne będą już 
pół roku wcześniej, aniżeli 
środki z UE. W ramach progra-
mu przewidziane są między  
innymi dofinansowania eduka-

cji, szkoleń zawodowych,  
programów mobilności i poży-
czek studenckich a także 
wspierane będą małe i średnie 
firmy, co generować ma więk-
szą liczbę miejsc pracy dla mło-

dzieży. 

Więcej informacji na stronie: 
http://europa.eu/rapid/press-

release_BEI-13-113_en.htm  

Niedociągnięcia w systemie 
identyfikacji działek rolnych 
oraz opóźnienia w kontrolach  
to główne powody decyzji  
Komisji Europejskiej, która  
nakazała zwrócić Polsce  
do budżetu UE około 40 milio-
nów euro z funduszy otrzyma-
nych w ramach Wspólnej Polity-

ki Rolnej! Z powodu nieprze-
strzegania prawa UE do budżetu 
ma wpłynąć 180 milionów euro. 
Zwroty środków finansowych 
dotyczą czternastu krajów 
członkowskich, w tym: Belgii, 
Danii, Niemiec, Irlandii, Grecji, 
Hiszpanii, Francji, Włoch,  
Łotwy, Luksemburga, Węgier, 

Polski, Słowenii, Finlandii  

oraz Wielkiej Brytanii. 

Przeczytaj więcej na temat tej 
przygnębiającej decyzji na stro-
nie:http://ec.europa.eu/polska/

news/130813_zwrot_wpr_pl.htm  

Z początkiem lipca funkcję  
Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich objęła Emily 
O'Reilly -  to wynik głosowania 
Parlamentu Europejskiego  
w Strasburgu.  Elimy O`Reilly 
jest  pierwszą kobietą pełniącą 
stanowisko europejskiego 
ombudsmana. Zastąpiła Nikifo-
rosa Diamandourosa, który 

funkcję tę sprawował od 2003 r.  

Emily O`Reilly pochodzi z Irlan-

dii, gdzie pełniła funkcję Krajo-
wego Rzecznika Praw Obywatel-
skich. Funkcję RPO Unii Euro-
pejskiej ustanowiono w roku 
1995. Rzecznik przyjmuje skargi 
obywateli na złą administrację  
i nieprawidłowe działania insty-
tucji i organów unijnych  
(np. odmowę wydania doku-
mentów lub udzielenia informa-
cji), dąży do zwiększenia nieza-
leżności, przejrzystości i trans-

parentności działań całej UE.  

Warto inwestować w WiFi – 
przekonuje Komisja Europej-
ska. Wyniki przeprowadzonego 
niedawno badania nie pozosta-
wiają złudzeń - WiFi, czyli  
bezprzewodowy dostęp do In-
ternetu jest obiektem niesłab-
nącego zainteresowania Euro-

pejczyków.  

W 2012 r. aż 71 %. ogółu  
danych przesyłanych w UE  
trafiło do smartfonów i tabletów 

za pośrednictwem Wi-Fi.  
Z badania wynika także, że licz-
ba ta ma wzrosnąć do 78 %  

w roku 2016.  

"Dołożę wszelkich starań,  
aby Komisja Europejska przy-
czyniła się do rozpowszechnie-
nia korzystania z Wi-Fi" - powie-
działa wiceprzewodnicząca  
Komisji Europejskiej Neelie 

Kroes.  

4. Biedniejsza Wspólna Polityka Rolna 

1. Nowy Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 
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