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Klub Liderów Młodzieżowych zaprasza! 

17 grudnia 2013 r. w ramach projektu KinoSzkoła w lipnowskiej „Nawojce” odbyły się zajęcia dla uczniów 
gimnazjum, podczas których młodzież miała niepowtarzalną okazję obejrzeć ciepły i pouczający francuski 
film traktujący o istniejących we Francji stereotypach - „Jeszcze dalej niż północ”. Podczas poprzedzającej 
seans dialogowanej prelekcji młodzież zastanawiała się nad znaczeniem idei tolerancji i poszanowania praw 
człowieka oraz konsekwencjami ulegania stereotypom i uprzedzeniom. Partnerem projektu był Punkt Infor-
macji Europejskiej Europe Direct – Toruń, którego przedstawiciel przygotował dla uczniów foldery „Podróże 
po Europie 2013-2014”. Na kolejne zajęcia zapraszamy 14 stycznia 2014 r.!  

 „Szacunek dla innych - podstawa tolerancji” 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń 
składa Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyśl-
ności, niepowtarzalnej atmosfery oraz rodzinnego  
ciepła przy wigilijnym stole a w nadchodzącym  
Nowym Roku wszelkich obfitości 
i sukcesów. 

Dzięki spotkaniom młodzież rozwija swoją wie-
dzę na temat możliwości, jakie stwarza młodym 
ludziom UE, uzyskuje dostęp do oferty szkole-
niowej Europe Direct oraz WSG a dzięki swoje-
mu zaangażowaniu w działania Europe Direct  
w Toruniu zyskuje możliwość realizacji  
własnych pomysłów oraz wzmocnienie kompe-
tencji liderskich.  

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń zaprasza 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów do współpracy  
w ramach Klubu Liderów Młodzieżowych!  

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i mają interaktywną formę.  
Sam proponujesz tematy, które będą omawiane i realizujesz swoje 
pomysły!  

Skontaktuj się z nami!Skontaktuj się z nami!  
Informacji szukaj na stronie interneto-
wej www.europedirect-torun.byd.pl  
w zakładce NASZE DZIAŁANIA. 
Możesz też odwiedzić nas w biurze 
ED Toruń na ul. Grunwaldzkiej 25 b! 
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3. Ludzka twarz EFS 

Miasta i regiony o najbardziej przyszłościowej wizji w Europie  

zostaną nagrodzone! Komitet Regionów ogłasza V edycję konkur-

su „Europejski Region Przedsiębiorczości 2015”, którego celem 

jest stworzenie i popularyzowanie prężnych, proekologicznych  

i przedsiębiorczych regionów w całej Europie. Wnioski można 

składać do 31 marca 2014 r.  

1. Wybierz Europejski Region Przedsiębiorczości 2015! 

Termin nadsyłania reportaży:  

31 grudnia 2013 r.  

Więcej informacji na stronie 
konkurs:  
http://www.ludzkatwarzefs.pl/ 

Zakres tematyczny reportaży konkursowych obejmuje projekty finanso-
wane z  Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w Programie 
Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013 nadzorowane przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej w ramach: Priorytetu I (Zatrudnienie i integra-
cja społeczna), Priorytetu II (Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adap-
tacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracują-
cych) oraz Priorytetu V (Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału 
trzeciego sektora i Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego. Do wygra-
nia: nagrody pieniężne i wizyty studyjne w siedzibie Komisji Europejskiej 

w Brukseli! 

Szczegółowe informacje, w tym formularz zgłoszenia znajdą Państwo na stronie  

ERP: www.cor.europa.eu/eer. Szczegółowych informacji udziela:eer-cdr@cor.europa.eu 

Zapraszamy młodych naukowców do 35. roku do udziału w konkursie 
organizowanym przez Międzynarodowe Forum Transportowe.  
Zadanie konkursowe polega na napisaniu pracy badawczej dotyczą-
cej tematu "Transportu w zmieniającym się świecie”. Praca ma obra-
zować wszelkie powiązania między transportem a kwestiami gospo-
darczymi, społecznymi, socjologicznymi, historycznymi, geograficz-
nymi, demograficznymi i politycznymi.  

2. Konkurs dla młodych naukowców 

Uczestnikami konkursu mogą być osoby prowadzące badania na uczelniach wyższych, w instytu-
cjach naukowych oraz firmach doradczych. Nagroda główna to 5 000 euro oraz zaproszenie  
na ceremonię wręczenia nagród, która odbędzie się w trakcie Międzynarodowego Forum Trans-
portowego w Lipsku w terminie 21-23 maja 2014 r. 

Termin nadsyłania zgłoszeń to 7 lutego 2014 r. Szczegółowe informacje na stronie:  

http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/transport-w-zmieniajacym-sie-swiecie  

Ruszyła kolejna - VII edycja konkursu dla dziennikarzy "Ludzka twarz 
EFS"! Celem konkursu jest promowanie, poprzez pióro, mikrofon i ekran, 
projektów nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Biegle władasz jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej a drugi znasz w stopniu zadowalającym? 
Masz pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym? Chcesz przez pięć lat objąć stanowisko  
zastępcy dyrektora Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)? Zgłoś swoją  

kandydaturę!  

Agencja ma na celu promowanie rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w UE, udziela porad i 
informacji, przeprowadza badania i analizy oraz stymuluje współpracę i wzajemne uczenie się na szczeblu 

europejskim. Miejscem zatrudnienia są Saloniki (Grecja). Zgłoszenia można przesyłać do 5 lutego 3014 r. 

Więcej informacji na stronie: http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/131217_cedefop_pl.htm 

4. Zostań zastępcą dyrektora CEDEFOP! 

http://www.ludzkatwarzefs.pl/
http://cor.europa.eu/eer
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5. Francuski staż 

7. Promuj Wspólną Politykę Rolną! 

 

1. Wybierz Europejski Re-
gion Przedsiębiorczości 
2015!  
 
2. Konkurs dla młodych  
naukowców 
 
3. Ludzka twarz EFS 
 
4. Zostań zastępcą  
dyrektora CEDEFOP! 
 
5. Francuski staż 
 
6. PARES - bechmarking 
między służbami zatrudnie-
nia 
 
7 Promuj WPR! 

Stwórz logo kampanii ClimATE Change (w Polsce „Klimat 
dla rolników”) i wygraj relaksujący weekend dla dwóch 
osób w ekologicznym gospodarstwie agroturystycznym  

w jednym z krajów partnerskich kampanii ClimATE Change! 

Masz nie więcej niż 30 lat, jesteś kreatywny i ciekawy świa-
ta? Zaprojektuj logo informujące o zależnościach pomiędzy 

zmianami klimatu i rolnictwem.  

Projekty należy przesyłać w wersji elektronicznej (jako plik 
GIF, TIFF, PNG lub JPG) do 31 grudnia 2013 r.  
na adres: logo-competition@inkota.de Szczegółowe na stro-

nie: http://dlaklimatu.pl/miedzynarodowy-konkurs/ 

6. PARES - benchmarking między 
służbami zatrudnienia 

Interesujesz się polityką i kwestiami europejskimi? Biegle władasz językiem francuskim? Chcesz spędzić 
kilka miesięcy w magicznej Francji a przy tym zdobyć  niesamowite międzynarodowe doświadczenie  

pod okiem specjalistów? Aplikuj na staż do francuskiej rozgłośni radiowej Eur@dioNantes! 

Twoim zadaniem będzie  między innymi obsługa zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego  
a za wykonanie swoich zadań otrzymasz stypendium w wysokości 436,05 euro miesięcznie. Największe 
szanse na staż mają studenci nauk politycznych, dziennikarstwa lub integracji europejskiej i kierunków 

pokrewnych. 

Zgłoszenia można przesyłać do 31 grudnia 2013 r. 
 
Więcej informacji na stronie: http://www.euradionantes.eu/article/recrutement  

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków 

na realizację działania „PARES - Benchmarking między służbami zatrud-

nienia” w ramach programu Progress. PROGRESS to program Wspólnoty 

na rzecz Zatrudnienia i Solidarności Społecznej i służy wspieraniu dialogu 

na poziomie UE w zakresie współpracy pomiędzy różnym formami służb 

zatrudnienia (publicznymi, prywatnymi i non-profit). Realizowany  

w ramach projektów benchmarching powinien obejmować zwłaszcza takie 

obszary, jak efektywne  działania mające na celu ograniczenie bezrobocia 

młodych, poradnictwo zawodowe, tworzenie lokalnych partnerstw na rzecz 

zatrudnienia, ocenę zapotrzebowania na kwalifikację czy zielone miejsca 

pracy.  

 

Sukces konkursu „Nakręć się  
na wybory!” 

Ogromnym zainteresowaniem pochwalić 

się może inicjatywa Przedstawicielstwa  

Komisji Europejskiej w Polsce – konkurs 

„Nakręć się na wybory!”. Udział w nim wzię-

ło prawie 1000 uczniów, którzy w 3- osobo-

wych zespołach przygotowali 327 prac!  

Nagrodami w konkursie są aparaty cyfrowe, 

smartfony, tablety a autorzy pięciu najlep-

szych prac wraz z opiekunami zostaną po-

nadto zaproszeni na uroczysty finał konkur-

su, połączony z wręczeniem nagród odby-

wający się w Warszawie. 

Więcej informacji pod linkiem: http://
wiadomosci.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/
p u b l i c / k o r e s p o n d e n c i / M a r c e l a _ p l i k i /

Nabor_wnioskow-VP.2013.016_PARES.pdf 

Nabór wniosków trwa do 28 lutego 2014 r.   
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Nowe programy, nowe budżety, nowe możliwości! 

Pozycja kobiety w UE  

Z danych zawartych w opublikowanym niedawno przez Komisję Europejską 
sprawozdaniu wynika, że  w europejskich państwach kobiety zarabiają  

o średnio 16,2% mniej niż mężczyźni, którzy wykonują tę samą pracę.  

Kształt największego programu badań i innowacji w historii Unii Europej-
skiej został ostatecznie zaakceptowany przez Radę Unii Europejskiej. Zada-

niem programu Horyzont 2020 jest pobudzenie prac badawczych i rozwój 

innowacji w UE, na co przewidziano budżet wysokości 80 miliardów euro.  

Wraz z początkiem nowego roku, rusza kolejny nowy program - Kreatywna Europa. Jest on przeznaczony  
dla sektora kultury i sektora kreatywnego a jego budżet to 170 mln euro. Instytucje zainteresowane pozyska-
niem finansowania mogą już teraz przygotowywać wnioski. Według szacunków, "Kreatywna Europa" do 2020 r. 
obejmie 250 tys. artystów, 800 filmów, 2 tys. kin, pomoże w przetłumaczeniu ponad 4 tys. dzieł literackich.  
Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem do programu „Kreatywna Europa”, który zawiera wiele infor-
macji na temat procesu finansowania. Przewodnik znaleźć można na stronie: http://ec.europa.eu/polska/

news/131211_kreatywna_pl.htm  

Kolejną z inicjatyw powołanych do życia na latach 2014-2020 jest Program na rzecz zatrudnienia 
i innowacji społecznych - EASI. Nowy program połączy trzy dotychczas istniejące programy  
– PROGRESS (na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej), EURES (europejskie służby  
zatrudnienia) oraz Europejski Mechanizm Mikrofinansowy Progress. Program EASI stanowić  
będzie czwarty filar unijnej inicjatywy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego na lata 2014
-2020. Pierwsze trzy tworzą Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Najbardziej  
Potrzebującym oraz Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji. Budżet programu  
opiewa na sumę 920 milionów euro. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Progra-
mu: http://www.easi.net/ oraz na http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/948851.html?
utm_source=ue&utm_medium=email&utm_campaign=19.12.2013  

Od końca stycznia 2014 r. będzie można ubiegać się o dofinansowanie w ramach 
nowego programu UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu  

Erasmus +. Zachęcamy wszystkie organizacje do zapoznania się z opublikowa-

nym niedawno przez Komisję Europejską przewodnikiem zawierającym szczegóło-
we informacje dotyczące pozyskiwania funduszy z tego Programu.  Przewodnik 
można pobrać ze strony: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf. Zapoznaj się również  ze stro-
ną program: http://erasmusplus.org.pl/  

11 grudnia 2013 r. Komisja Europejska ogłosiła pierwsze zaproszenia do składania wniosków. Horyzont 2020 
to następca VII Programu Ramowego na rzecz badań naukowych, który zakończy się wraz z końcem 2013 r. 
Dowiedz się więcej na temat konkursu za pośrednictwem strony: http://ec.europa.eu/polska/

news/131211_horyzont_2020_pl.htm  

Horyzont 2020 

Erasmus + 

Kreatywna Europa 

EASI - Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 

Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć to niestety wciąż problem wszystkich państw UE.  
Pomiędzy latami 2008 a 2011 zaobserwowano delikatną tendencją spadkową wynoszącą 1,1%, jednak 
wśród państw, w których zasada gwarantująca równość wynagrodzenia za taką samą pracę  funkcjonuje 
ponad pół wieku, jest to wciąż zbyt mało. Według najnowszych danych, w Polsce dysproporcje te są jed-

nymi z najniższych w Europie. 
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