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1. Dołącz do Klubu Liderów Młodzieżowych! 

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

 

plus.google.com/u/0/

b/100656253991208029834/ 

100656253991208029834 

Odwiedź nas na: 

Klub Liderów Młodzieżowych (KLM): Jesteś, młody, aktywny, ciekawy 

świata i chcesz wzmocnić kompetencje liderskie? Nie czekaj, dołącz 

do Klubu Liderów Młodzieżowych działający przy Punkcie Informacji  

Europejskiej Europe Direct - Toruń. Inicjatywa ma na celu promocję  

aktywności obywatelskiej oraz promocję rozwoju osobowościowego  

i zawodowego . 

Forma zajęć w ramach KLM: spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu, mają formę interaktywną, opartą 

na dyskusji nt. aktualnych kwestii europejskich. 

Jak się zgłosić? Wystarczy przesłać zgłoszenie na adres: europedirect-torun@byd.pl lub skontaktować się te-

lefonicznie (52 567 00 09) z biurem Europe Direct - Toruń.  

Co zyskujecie dzięki uczestnictwu? 

 wiedzę nt. możliwości, jakie stwarza  

młodym ludziom Unia Europejska, 

 dostęp do aktualności nt. programów grantowych, możliwości podję-

cia nauki, pracy, stażu za granicą, wyjazdu na wolontariatu;   

 dostęp do oferty szkoleniowej PIE ED i WSG; 

 wzmocnienie kompetencji liderskich; 

 możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami reprezentującymi 

instytucje europejskie; 

 członkowie KIM będę zaangażowani w działania ED – Toruń; 

Dla kogo? 

 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 

otwarci na zdobywanie nowych kompe-

tencji, aktywni. 

Cel: 

 promowanie wartości demokratycznych, 

otwartości, tolerancji 

 promowanie postaw przedsiębiorczych  

i kreatywnych. 

mailto:europedirect-torun@byd.pl
http://www.europedirect-torun.byd.pl/
https://plus.google.com/u/0/b/100656253991208029834/100656253991208029834/posts
https://plus.google.com/u/0/b/100656253991208029834/100656253991208029834/posts
https://plus.google.com/u/0/b/100656253991208029834/100656253991208029834/posts
mailto:europedirect-torun@byd.pl


3. Dyżury eksperta do spraw funduszy europejskich -   26  maja 2014 r. 

3. Spotkanie z ekspertem -  15 grudnia 2014 r. 

 Zapraszamy na comiesięczne bezpłatne spotkanie z ekspertem ds. fundu-
szy europejskich. Odbędzie się on 15 grudnia 2014 r. (poniedziałek) w godzinach 
od 16.00 do 19.00. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura Punktu 
Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy ul. Grunwaldzkiej 25 b w Toru-
niu. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci wzięcia udziału w spotkaniu, kon-
taktując się z konsultantem osobiście w godzinach pracy biura, mailowo: europe-
direct-torun@byd.pl lub telefonicznie: 052 567 00 09. 

 Jak wielobarwna kulturowo i językowo jest Europa? Jakie możliwości otwiera znajomość języków w 

Unii Europejskiej? Napisz, narysuj lub sfotografuj swoją odpowiedź na te pytania i weź udział w konkur-

sach przygotowanych przez Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz i Toruń. Do wygra-

nia wycieczki do Brukseli, gry europejskie, urządzenia multimedialne i narzędzia do nauki języków obcych! 

 

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w V edycji konkursów na temat różnorod-

ności językowej i kulturowej Unii Europejskiej oraz korzyści wynikających  

z uczenia się języków obcych: 

 Konkurs plastyczny „Wielobarwna Europa” - dla dzieci ze szkół podstawo-

wych  

 Konkurs lingwistyczny „Europejski Poliglota” - dla młodzieży ze szkół  

średnich  

 Konkurs fotograficzny „Europa w obiektywie” - dla młodzieży gimnazjalnej  

i ze szkół średnich  

 

Termin nadsyłania prac: 15 grudnia 2014 r. (szczegółowe informacje w regulami-

nach konkursów) 

 

Organizatorami konkursu są: Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń i Bydgoszcz, 

Punkty Eurodesk w Bydgoszczy i Inowrocławiu, Szkoła Języków Obcych w Bydgoszczy, Centrum Europej-

skie im. Roberta Schumana oraz Wyższa Szkoła Gospodarki 

Partnerzy: 

Posłowie do Parlamentu Europejskiego Janusz Zemke i Tadeusz Zwiefka 

2. V edycja konkursów językowych 

Czy kiedykolwiek kontaktowałeś 

się z Punktem Informacji Europej-

skiej Europe Direct – Toruń  

przy Wydziale Technicznym WSG? 

Wziąłeś udział w lekcji europej-

skiej, konferencji, pikniku europej-

skim, skorzystałeś z możliwości 

konsultacji z naszym ekspertem  

ds. funduszy europejskich?  

Jeżeli tak, to prosimy o wyrażenie 
swojej opinii za pomocą krótkiej 
anonimowej ankiety, która pozwoli 
nam podnieść jakość naszych 
usług.  Znajdziesz ją tutaj:  
ht tp: / /ec .europa.eu/eusurvey/
r u n n e r / E D I C f e e d b a c k 2 0 1 4 ?
surveylanguage=PL.  
 

Twoje zdanie jest dla nas ważne! 

4. Pomóż nam podnieść jakość naszych usług! 
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4. Połącz Europę z GoEuro 

1. Konkurs na najlepszy artykuł 

 Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie literackim dla młodych Europejczyków „Tak podobni, tak  
różni, tak europejscy”. Tematem przewodnim jest rozszerzenie Unii Europejskiej a zgłoszona praca powinna  
odnosić się do dwóch poniższych pytań:  

  Jakie są Twoje doświadczenia w rozszerzonej Unii Europejskiej?  

  Jak rozszerzona Unia Europejska może sprostać wyzwaniom przyszłości?  

Konkurs dedykowany jest młodym Europejczykom w wieku od 18 do 27 lat, obywateli państw członkowskich  
Unii Europejskiej. Jury wybierze po jednym zwycięzcy z każdego kraju członkowskiego. Na laureatów czekają  
trzydniowe wizyty studyjne w Brukseli, a ich prace zostaną opublikowane przez Komisję Europejską.  

Termin przesyłania prac: 27 lutego 2015 r.  
 
Szczegóły na: http://ec.europa.eu/polska/news/ 

 Weź udział w konkursie stypendialnym organizowanym przez GoEuro, którego zwycięzca wyjedzie na płatny 
staż do Berlina i otrzyma 2000 euro! Uczestnicy konkursu muszą przedstawić własną, oryginalną wizję „bardziej 
połączonej Europy” - pod względem transportowym, kulturalnym, komunikacyjnym lub jakimkolwiek innym.  

 Znasz język niemiecki? Napisz esej na temat „Die Brückenbauer – Junge Deutsche zwischen zwei Kultu-
ren“ (Budowniczy mostów - młodzi Niemcy pomiędzy dwiema kulturami) i wygraj atrakcyjne nagrody pieniężne! 

2. Napisz esej w języku niemieckim 

Konkurs organizowany jest przez Deutsche Gesellschaft i dedykowa-
ny jest młodzieży z państw Europy Wschodniej i Południowo-
Wschodniej posługującej się językiem niemieckim. Na laureatów 
trzech pierwszych miejsc czekają: 1000 euro, 800 euro i 500 euro! 
 
Termin przesyłania prac: 6 stycznia 2015 r.   

Szczegóły na temat konkursu: http://www.kultur-brueckenbauer.de.  

Forma przekazu jest dowolna - esej, blog lub film opublikowany  
na YouTube. Zwycięzca konkursu będzie miał szansę wyjechać w 2015 r. 
na płatny staż do biura GoEuro w Berlinie (1-3 miesięcy). Laureat pierw-
szej nagrody otrzyma także stypendium w wysokości 2000 euro,  
a jego pomysł zostanie opubli-kowany na blogach GoEuro w Niemczech, 
Hiszpanii, Włoszech, Holandii i Wielkiej Brytanii 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 grudnia 2014 r.  
 
Szczegóły na stronie Eurodesk: http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/blizsza-europa-konkurs-dla-uczniow  

 Zachęcamy do głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego  
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Głosowanie obejmuje wybór przedstawicieli organiza-
cji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska oraz wybór przedstawicieli organizacji pozarządowej 

właściwej ze względu na rodzaj działalności objętej PO IiŚ.  

Głosowanie odbywa się poprzez pobranie, wypełnienie, podpisanie, zeskanowanie i odesłanie karty wyborczej  

na adres glosowanie.pois@mpips.gov.pl.  

Termin przesyłania kart do głosowania: 8 grudnia 2014 r. Szczegóły na http://wiadomosci.ngo.pl/

wiadomosci/1233293.html?utm_source=prenumerata&utm_medium=email&utm_campaign=27.11.2014 

3. Zagłosuj na przedstawicieli NGO 



 1 grudnia 2014 r. Donald Tusk objął stanowisko przewodniczącego 
Rady Europejskiej. Pierwszego dnia urzędowania nowy przewodniczący 
wziął udział w krótkiej uroczystości dla pracowników Rady Europejskiej,  
odebrał władzę nad Radą z rąk dotychczasowego przewodniczącego Herma-
na Van Rompuya i wygłosił krótkie przemówienie. Ponadto Donald Tusk spo-
tkał się z nowym przewodniczącym Komisji Europejskiej - Jean-Claude'em 
Junckerem. Nowy przewodniczący Rady Europejskiej odbył także telefo-
niczną rozmowę z prezydentem USA Barackiem Obamą, podczas której poru-
szono temat negocjacji umowy handlowej, kryzysu na Ukrainie oraz sytuacji 

gospodarczej.  

 Decyzją Parlamentu Europejskiego rok 2015 został ustanowiony 
Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju (ERR). Przyświecać mu będzie  

motto "Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość".  

Promowaniu celów Europejskiego Roku służyć mają między innymi kampa-
nie informacyjne, konferencje, imprezy, działania wymiany informacji,  
doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy organami administracji i organi-

zacjami społeczeństwa obywatelskiego, badania, sondaże itp.  

1. Rok 2015 Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju 

Cele Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju to przede wszystkim informowanie obywateli UE o współpracy  
rozwojowej Unii i państw członkowskich, podnoszenie świadomości na temat korzyści płynących ze współpracy 
rozwojowej UE, zarówno dla odbiorców pomocy, jak i dla obywateli Unii oraz promowanie wśród obywateli  

w Europie i krajach rozwijających się poczucia wspólnej odpowiedzialności i solidarności.  

Koordynatorem ERR2015 w Polsce jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.   

2. Nowy przewodniczący Rady Europejskiej 

Na oficjalnym profilu Donalda Tuska można zobaczyć wideorelację z pierwszego dnia urzędowania nowego przewod-
niczącego Rady Europejskiej: https://www.youtube.com/watch?v=GpaHbxrzq2M  

 1 stycznia 2015 r. Litwa stanie się kolejnym członkiem strefy euro. Litwini zaczną 
używać euro jako oficjalnej waluty, a do 15 stycznia 2015 r. litewskie lity oraz euro będą  
w równoległym obiegu. Na litewskim euro widnieć będzie wizerunek "Pogoni", uzbrojonego 
rycerza na koniu, który jest godłem Litwy.   
 
Szczegóły na stronie: http://ec.europa.eu/polska/news/141121_euro_pl.htm .  

3. Dziewiętnasty członek strefy euro 

 26 listopada 2014 r. przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude 
Juncker ogłosił nowy plan inwestycyjny. Jego filarami są pobudzenie gospo-
darczego wzrostu w Unii Europejskiej, stworzenie nowych miejsc pracy oraz uczy-
nienie Europy atrakcyjnym miejscem dla inwestorów. Zgodnie z planem skoordy-
nowane działania przyniosą Unii 315 mld euro.  

 Komisja Europejska szacuje, iż proponowane środki mogłyby przynieść 
wzrost unijnego PKB o 330–410 mld EUR w trzech najbliższych latach i umożliwić 

stworzenie nawet 1,3 mln nowych miejsc pracy.  

4. Poznaj plan inwestycyjny dla UE 

Szczegóły na stronie: http://ec.europa.eu/polska/news/141126_plan_pl.htm 



5. Ruszyła kampania  
„Unia Europejska: Pracujemy dla Ciebie” 

 Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Pomorska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna zapraszają na konferencję o szkolnictwie  
zawodowym w Polsce i w Unii Europejskiej "Zawodowcy na start!".  
Wszystkich chętnych zapraszamy już 8 grudnia 2014 r. do Gdańska, gdzie 
czekać na Was będą wyjątkowi prelegenci, m.in. Tadeusz Sławecki, Sekretarz 
Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Paweł Adamowicz, Prezydent 
Miasta Gdańska, jak również przedstawiciele niektórych państw członkow-
skich UE i instytucji Unii Europejskiej. Wraz z uczniami oraz przedstawiciela-
mi instytucji zaangażowanych w rozwój oświaty, a także we współpracę szkol-
nictwa zawodowego ze światem biznesu i samorządami na szczeblu lokalnym 
dyskutować będą na temat kondycji i przyszłości szkolnictwa zawodowego  

w Polsce i Unii Europejskiej.  

Zapraszamy 8 grudnia 2014 r. w godz. 9:00-16:00 do Zespołu Szkół Łączności 
im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku ul. Podwale Staromiejskie 51/52!  

 „Unia Europejska: Pracujemy dla Ciebie" - pod tą nazwą ruszyła polska 
edycja kampanii informacyjnej, której celem jest przybliżenie Polakom unijnych 
działań na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego oraz tworzenia miejsc  
pracy. Uroczysta inauguracja kampanii miała miejsce 1 grudnia 2014 r.  
w Warszawie, a jej gościem specjalnym była Elżbieta Bieńkowska, komisarz UE 

ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP.   

Podczas konferencji ukazane zostały trzy spoty telewizyjne poka-
zujące zmiany, jakie dokonały się w Europie pod wpływem działań 
Unii Europejskiej. Będą one prezentowane przez polskie stacje  
telewizyjne. Polska znalazła się w gronie sześciu krajów, w których 
uruchomiono pilotaż kampanii „Unia Europejska: Pracujemy  
dla Ciebie". Szczegóły kampanii na stronie kampanii:  

http://www.epresspack.net/pracujemy-dla-ciebie-unia-europejska/ 

6. „Zawodowcy na start!” 

 Kolejna edycja akcji Gazety Wyborczej "Projekt: Praca!" zbliża się  
ku końcowi. Warsztaty dla młodych odbyły się już w m.in. w Lublinie, Gdań-
sku, Bydgoszczy, Toruniu czy Warszawie. W grudniu akcja przeniesie się  
do Uniwersytetu Jagiellońskiego i Łódzkiego. Przypomnijmy, że będzie tam 
można znaleźć stoisko informacyjne Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej 
w Polsce, gdzie zasięgniecie informacji na temat staży, pracy  
oraz kariery w Komisji Europejskiej i innych instytucjach UE. Na stoisku infor-
macyjnym można także rozwiązać przykładowy test Europejskiego Urzędu  
Doboru Kadr (EPSO) lub uzyskać przydatne informacje dotyczące konkursów 
przez niego ogłaszanych.  
 
Więcej informacji o akcji „Projekt: Praca” na: http://europa.eu/!Rx39Qd  
oraz na http://wyborcza.pl/0,132486.html  
 
Fotogaleria z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: 

7. „Projekt: Praca!” 


