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1. Dołącz do Klubu Liderów Młodzieżowych! 

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

 

Odwiedź nas na: 

Jesteś, młody, aktywny, ciekawy świata i chcesz wzmocnić kompetencje 

liderskie? Nie czekaj, dołącz do Klubu Liderów Młodzieżowych działające-

go przy Punkcie Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń. Inicjatywa 

ma na celu promocję aktywności obywatelskiej oraz promocję rozwoju 

osobowościowego  

i zawodowego . 

Jak się zgłosić? Wystarczy przesłać zgłosze-

nie na adres: europedirect-torun@byd.pl lub 

skontaktować się telefonicznie (52 567 00 09) 

z biurem Europe Direct - Toruń.  

Dla kogo? 

 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, otwarci 

na zdobywanie nowych kompetencji, aktywni. 

 możliwość realizacji własnych pomysłów. 

2. Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość 

 Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz i Toruń 
wraz z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Bydgoszczy za-
prosiły mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego do podjęcia debaty, któ-
rej tematem przewodnim były „Cele zrównoważonego rozwoju – globalne wy-
zwania vs. lokalne rozwiązania”. Wydarzenie odbyło się 25 listopada 2015 r. w 
Wyższej Szkole Gospodarki. W spotkaniu wzięli udział zarówno przedstawicie-
le środowiska akademickiego, sektora pozarządowego, jak również studenci. 
Zaproszeni eksperci podjęli się zaprezentowania tematyki zrównoważonego 
rozwoju w różnych aspektach, promując bezpośrednie zaangażowanie, kry-
tyczne myślenie i aktywne zainteresowanie obywateli i innych partnerów 
współpracą rozwojową. 
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3. Dyżury eksperta do spraw funduszy europejskich -   26  maja 2014 r. 

4. Spotkanie z ekspertem — 15 grudnia 2015 

 Zapraszamy na comiesięczne bezpłatne spotkanie z ekspertem ds. 
funduszy europejskich. Odbędzie się ono 15 grudnia 2015 r. (wtorek) w godzi-
nach od 16.00 do 19.00. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura 
Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy ul. Grunwaldzkiej 
25 b w Toruniu. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci wzięcia udziału w 
spotkaniu, kontaktując się z konsultantem osobiście w godzinach pracy biura, 

KONKURS PLASTYCZNY „WIELOBARWNA EUROPA” 
KONKURS LINGWISTYCZNY „EUROPEJSKI POLIGLOTA” 
KONKURS FOTOGRAFICZNY „EUROPA W OBIEKTYWIE” 
 

Pokaż wielobarwność językową i kulturową Unii Europejskiej! 
Zaprezentuj korzyści wynikające ze znajomości języków obcych! 
TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 31 GRUDNIA 2015 R.  
NAGRODY: 

 wyjazdy do Brukseli ufundowane przez Posłów do Parlamentu Euro-

pejskiego: Janusza Zemke i Tadeusza Zwiefkę 

 multimedialne narzędzia do nauki języków obcych 

 nagrody rzeczowe  

 
Więcej informacji na stronie: www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl 

Pokaż wielobarwność językową i kulturową Unii Europejskiej! 
Zaprezentuj korzyści wynikające ze znajomości języków obcych! 

3. Moc konkursów, tego nie możesz przegapić! 

6.Tegoroczna edycja Europejskiego Festiwalu Młodzieży! 

W tym roku w ramach wydarzeń EFM przeprowadzony został cykl 
warsztatów, których tematyka obejmowała promocję mobilności, dialo-
gu międzykulturowego, tolerancji, różnorodności, naukę języków ob-
cych, włączenie społeczne, kreatywne myślenie i przedsiębior-
czość.  Eksperci, specjaliści i wolontariusze zagraniczni z fundacji 
„Wiatrak” poprowadzili „Przepis na aktywność”, „Twój pierwszy biz-
nes”, „Praca w Europie”, „Polska-Europa-Świat”. Na kolejną edycję 
zapraszamy za rok!  

      Punkty  Informacji Europejskiej Europe Direct—Bydgoszcz i To-
ruń, Punkty Eurodesk w Bydgoszczy i Inowrocławiu, 
Szkoła Języków Obcych w Bydgoszczy, Centrum Europejskie im. Ro-
berta Schumana oraz Wyższa Szkoła Gospodarki 
Zapraszają do udziału w VI edycji konkursów dla dzieci i młodzieży! 

http://www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl


1. Czas na Ciebie! Zaprojektuj własne logo Eurojust! 

 Eurojust to Europejska Jednostka Współpracy Sądowej z siedzibą w Hadze 
(Holandia), która na co dzień zajmuje się zwalczaniem transgranicznej przestępczości 
zorganizowanej. W ostatnim czasie ogłosiła konkurs na nowy, innowacyjny znak graficz-
ny. Gorąco zachęcamy studentów sztuk pięknych, grafiki, projektowania, architektury, 
marketingu oraz innych chętnych do udziału w konkursie. Warto zaznaczyć, że najbar-
dziej interesujące prace zostaną nagrodzone wysokimi sumami pieniężnymi. Prace moż-

na nadsyłać do 13 stycznia 2016 r.  

Eurojust został  założony w 2002 roku i jego misją jest  wzmacnianie współpracy i ko-
ordynacji działań krajowych organów wymiaru sprawiedliwości w walce z przestęp-

czością  na terenie Unii Europejskiej. 

Więcej informacji znajdziecie na:   http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/

index_pl.htm 

 Odbywasz właśnie praktykę? Twoja praca sprawia Ci przy-
jemność? Chccesz się podzielić swoimi wrażeniami z innymi? Ma-
my dla Ciebie świetny sposób na wypromowanie siebie! 
Weź udział w naszym konkursie fotograficzno-filmowym 
#lovemyapprenticeship. To pomysł dla praktykantów z całej Euro-
py. Możesz podzielić się ze światem tym, jak fantastyczne są Twoje 
praktyki, a przy okazji – wygrać nagrodę – kurs językowy za grani-
cą! Zgłoszenia można nadsyłać do 23 listopada.  
 
Więcej informacji na: http://ec.europa.eu/polska/news/
announcements/151103_ovemyapprenticeship_pl.htm 

2. Pochwal się tym, co robisz! 

3. Nagradzamy najlepsze prace licencjackie i magisterskie !!! 

 Jeśli w 2015 roku obroniłeś swoją pracę licencjacką lub 
magisterską poświęconą relacjom międzynarodowym Unii Euro-
pejskiej – nie odkładaj jej do szuflady. Masz szansę na jej opubli-
kowanie w recenzowanych czasopismach naukowych oraz na 
atrakcyjne nagrody rzeczowe! Zgłoś swoją pracę do VII edycji 
konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską organizo-
wanego przez Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – 

Bydgoszcz. Masz czas tylko do 31 grudnia. 

Prace na konkurs zgłaszać mogą absolwenci takich kierunków, 
jak: stosunki międzynarodowe, politologia, europeistyka, historia, 
ekonomia, socjologia, administracja, prawo oraz studiów i spe-
cjalności pokrewnych, zarówno z uczelni publicznych, jak i niepu-
blicznych z całej Polski. Zgłaszane do konkursu prace powinny w 
całości lub w części dotyczyć wymiaru prawnego, politycznego, 
ekonomicznego lub społecznego stosunków międzynarodowych 

UE bądź kwestii członkostwa Polski w strukturach UE. 

Regulamin konkursu na stronie: www.europedirect-
bydgoszcz.byd.pl. Zachęcamy do udziału w konkursie i zdobywa-

niu nagród! 

 



 Turcja  i  kraje Unii Europejskiej to  synonim nadzwyczajnego szczytu, 
który odbył się w niedzielę w Brukseli. Przewodniczący Rady Europejskiej Do-
nald Tusk  zdecydował zwołać naradę szefów państw i rządów Unii Europejskiej 
z udziałem Ankary, w celu opracowania możliwości poszerzenia współpracy w 
związku z wciąż aktualnym kryzysem migracyjnym. Kraje Unii zobligowały się 
do przekazania 3 mld euro na rzecz działań, które znacząco mogą pomóc 
uchodźcom  z  Turcji.  

Więcej infromacji: http://ec.europa.eu/polska/news/151130_ue_turcja_pl.htm 

 

           - Negocjacje w sprawie porozumienia o wolnym handlu między UE a USA nie powinny trwać dłużej niż pięć lat, 
umowa z Amerykanami to priorytet dla KE – przekonywał w Warszawie główny negocjator UE ds. TTIP. Ignacio Gar-
cia Bercero spotkał się z przedstawicielami polskiego rządu, reporterami i osobami zainteresowanymi. Był również 
gościem konferencji „Wpływ Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego (TTIP) na międzynarodową 
współpracę gospodarczą. Wnioski dla państw członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej”.  

1. Konferencja na temat negocjacji międzynarodowych 

  
 Komisja Europejska zaprezentowała swoje poglądy i cele w związku z konferencją Narodów Zjednoczonych w sprawie 

zmian klimatycznych (COP 21), która odbywa się w dniach 30 listopada – 11 grudnia w Paryżu. Razem z innymi światowymi 

przywódcami w konferencji biorą udział osoby związane z Unią Europejską, m. . Przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker 

oraz komisarz ds. polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete. Komi-

sja Europejska zaznaczyła, jak bardzo  znaczące jest  wypracowanie uczciwego, dale-

kosiężnego i prawnie wiążącego globalnego porozumienia w sprawie klimatu w cza-

sie trwania konferencji Narodów Zjednoczonych o zmianach klimatycznych. Unia 

Europejska zamierza działać na rzecz kompleksowego, trwałego i prężnego porozu-

mienia, które usprawni globalne przekształcenie gospodarek na niskoemisyjne i od-

porne na zmiany klimatyczne.  

 

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/151125_paris_climate_pl.htm  

3. Komisja Europejska stawia na klimat 

Po przyjeździe do Polski,  Bercero udał się od spotkania z przedstawiciela-
mi polskiego rządu. W konsultacjach wzięli udział pracownicy Ministerstwa 
Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi. - Nie mamy powodów podejrzewać, że nowy polski rząd w 
mniejszym stopniu niż poprzedni będzie popierał negocjacje ze Stanami 
Zjednoczonymi – utrzymywał po tych rozmowach nasz zagraniczny gość. 
Po dyskusji dziennikarze mieli możliwość zadać kilka pytań prelegentom – 
w dyskusji wzięła również udział prof. Elżbieta Czarny ze Szkoły Głównej 
Handlowej, Instytutu Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Kole-
gium Gospodarki Światowej. 

  

Więcej informacji:  http://ec.europa.eu/polska/news/151130_pl.htm 

 

2. Turcja coraz bliżej Unii Europejskiej 



4. Przemocy kobiet mówimy „Nie!” 

  
        „Jakie jest Twoje ID?” to  tytuł warsztatów dla młodzieży i dorosłych zaczerpnięty z filmu “I am Europe” Jefa i Mar-
got Vingerhoedt. Celem spotkania jest refleksja nad współczesnymi wartościami europejskimi, w oparciu o jasne i pro-
ste przykłady, sytuacje i własne doświadczenia. Projekt jest zrealizowany w Polsce w ramach programu Nowe Hory-
zonty Edukacji Filmowej.  Celem warsztatów jest to, aby  określili wyznawane przez siebie wartości, porównali je z in-
nymi wartościami, a także  zastanowili się nad Unią Europejską. Ponadto, organizatorzy kładą nacisk na rozwijanie 
umiejętności demokratycznych, w tym wyrażania własnych poglądów. 
  
Jeśli czujesz, że tematyka warsztatów jest w sam raz dla Ciebie, nawiąż 
kontakt z Magdą Braksator, koordynatorką projektu w Polsce, mag-
da@evensfoundation.be . 
Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy: http://ec.europa.eu/polska/
news/151120_warsztat_pl.htm 

 „W ramach obchodów Międzynarodowego dnia przeciw przemocy 
wobec kobiet wspólnie zabieramy głos, apelując o wyeliminowanie przemocy 
wobec kobiet i dziewcząt. Tego rodzaju przemoc stanowi jawne pogwałcenie 
praw człowieka i przejaw dyskryminacji ze względu na płeć, okrywające hańbą 
sprawców w każdym kraju –tak w Europie, jak i na całym świecie.”- w związku 
Międzynarodowym Dniem Przemocy Kobiet takie oświadczenie złożyli Federica 
Mogherini  przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpie-
czeństwa, a zarazem wiceprzewodnicząca Komisji, Věra Jourová komisarz do 
spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci i Neven Mimica 
komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju wraz z Christosem 

Stylianidesem komisarzem do spraw pomocy humanitarnej. 

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/151125_gender_violence_pl.htm 

5. Czy wiesz, jakie jest Twoje ID? 

 Już za dwa lata w Unii Europejskiej powinny zostać wdrożone przepisy dotyczące tzw. nowej żywności. W 
oparciu o te zasady zostanie zabezpieczona i uregulowana produkcja oraz obrót innowacyjnymi produktami spożyw-
czymi jak np. nasiona chia czy olej z mikroglonów. Innowacyjna żywność jest nazywana taką, która nigdy nie była 
spożywana w Unii Europejskiej na szeroką skalę przed majem 1997 r.  
Nowe decyzje, dotyczące tzw. nowej żywności, w sprawie których osiągnięto właśnie porozumienie, ma  za zadanie 
stworzyć przedsiębiorstwom lepsze warunki do tego, aby były w stanie łatwiej wdrażać nową i innowacyjną żywność 
na rynek Unii Europejskiej, przy czym  utrzymany zostanie wysoki poziom bezpieczeństwa żywności dla europej-
skich odbiorców. 
Dzięki nowym przepisom europejscy konsumenci otrzymają możliwość korzy-
stania z szerszego wyboru żywności, natomiast europejski sektor rolno-
spożywczy z bardziej korzystnych i  warunków do innowacji, co z pewnością 
korzystnie wpłynie na wzrost gospodarczy i zatrudnienie wśród obywateli pań-
stw Unii.  
 
Informacje na stronie: http://ec.europa.eu/polska/
news/151116_novelty_food_pl.htm 

6. Czas na innowacyjną żywność! 

mailto:magda@evensfoundation.be
mailto:magda@evensfoundation.be

