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Za nami Tydzień Młodzieży - Youth on the move! 

 
Z tej okazji od 7 do 13 października 2013 r. w Toruniu, Inowrocła-
wiu i Tucznie odbyły się szkolenia, warsztaty, seminaria oraz spo-

tkania z inspirującymi osobami!  

Tydzień Młodzieży - Youth on the move organizowany przez Punkt 
Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń we współpracy  
z Zespołem Placówek Oświatowych w Tucznie, Fundacją Wiatrak 
oraz Lokalnym Punktem EURODESK w Inowrocławiu obfitował  
w wydarzenia takie jak Dzień Międzynarodowy z udziałem zagra-
nicznych wolontariuszy, warsztaty poświęcone programom euro-
pejskim, szkolenie mające na celu wspieranie inteligencji finanso-

wej czy praktyczne zajęcia dotyczące komunikacji kulturowej. 

Rezultaty? 15 godz. warsztatowych, 150 aktywnych uczestników, 
udział 15 obcokrajowców, przedstawicieli takich państw jak: Wło-
chy, Hiszpania (Wyspy Kanaryjskie), Ukraina, Bośnia i Hercegowi-

na, Serbia oraz Gruzja. 

Nr 10/2013 

Podczas warsztatów zatytułowanych „Polska multi-kulti” rozmawialiśmy  
o stereotypach narodowych – czy Francuzi rzeczywiście jedzą żabie udka 
oraz czy każdy Amerykanin lubi fast-foody? (Przekonaliśmy się, które są 
prawdziwe, a które są jedynie mitami.) Poznawaliśmy także potrawy, zabytki, 
symbole narodowe i inne cechy charakterystyczne krajów Unii Europejskiej. 
Wszystko miało formę interaktywną – uczniowie mogli dopasować odpowied-
nie zdjęcia do właściwych państw na mapie. Ważną częścią warsztatów  
było spotkanie z gośćmi zza granicy, którzy na prezentacjach multimedial-
nych w języku angielskim zaprezentowali nam swoje kraje – Hiszpanię,  
Włochy, Ukrainę, Serbię oraz Bośnię i Hercegowinę. Mieliśmy także okazję 

dowiedzieć się jak Polaków postrzegają mieszkańcy innych państw. 

Warsztaty „Polska MULTI - KULTI” 
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Nagłówek artykułu w środku 

Nagłówek artykułu w środku 

prezentację nowych pracow-

ników albo cennych klientów. 

Ten artykuł może składać się 

z 100-150 wyrazów. 

Artykuł możesz poświęcić 

innowacjom, trendom finan-

sowym lub prognozom; mo-

żesz skomentować wdrożone 

procedury lub ulepszenia bądź 

scharakteryzować tempo 

rozwoju firmy. 

W aktualizowanych kolum-

nach możesz zawrzeć list od 

wydawcy, porady dla czytelni-

ków, recenzję książki lub 

Dzień Międzynarodowy w Tucznie 

Wolontariusze z Ukrainy, 
Włoch, Hiszpanii i Gruzji 
uświetnili swoją obecnością 
D z i e ń  M i ę d z y n a r o d o w y  
w Tucznie, który zamykał  
obchody Tygodnia Młodzieży – 

Youth on the move!  

Tradycyjny taniec ukraiński, 
nauka gruzińskiego alfabetu, 
lekcja włoskiej muzyki oraz 
rozgrywki sportowe towarzy-
szyły tego dnia uczniom gim-
nazjum Zespołu Placówek 

Oświatowych w Tucznie.  

Punkt Europe Direct - Toruń 
zaproponował młodzieży szko-
lenie pt. "Praca - nauka -  
wolontariat w UE", podczas, 
którego uczniowie dowiedzieli 
się gdzie szukać informacji  
nt. możliwości, jakie stwarza 

dla nich UE.  

Kolejnym spotkaniem w ra-
mach Tygodnia Młodzieży był 
warsztat „Przepis na aktyw-
ność” realizowany dla inowro-
cławskiej młodzieży. Spotkanie 
przebiegło w bardzo przyjaznej 
atmosferze, młodzież z Zespo-
łu Szkół Zawodowych Rzemio-
sła w Inowrocławiu oprócz  
aktywnego uczestnictwa  

w przygotowanych zadaniach 
chętnie zadawała pytania  
pogłębiając swoją wiedzę  
na temat europejskiego rynku 
pracy. Głównym punktem 
warsztatów była prezentacja 
programu Leonardo da Vinci 
dedykowanego uczniom szkół 
zawodowych, dzięki któremu 
mogą oni odbyć zagraniczne 

staże lub praktykę. Młodzież 
zalała prowadzącą lawiną  
pytań dotyczącą rynków  
zatrudnienia poszczególnych 
państw UE wyrażając głęboką 
chęć uczestnictwa w progra-
mie. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się także mini kurs 
przedstawiający narzędzia 
umożliwiające efektywne  
poszukiwanie pracy, takie  
j a k  p o r t a l  E U R E S .  

 

Warsztaty „Przepis na aktywność” 

Podczas warsztatów Cash 
Flow pt. Ja – przedsiębiorczy 
Europejczyk toruńska mło-
dzież doskonaliła swoje zdol-
ności z zakresu inteligencji 
finansowej.  Dzięki grze eduka-
cyjnej wykorzystującej interak-

tywną formę nauki poprzez 
zabawę, uczniowie poznali 
skomplikowane zagadnienia 
rachunkowości i inwestowa-
nia. Część z nich odkryła  
w sobie umysł Milionera  
i zwiększył swoją świadomość 

finansową. Młodzież nauczyła 
się także jak odróżniać rentow-
ne inwestycje od tych, które 
mogą wprowadzić w finansowy 
dołek.  

Warsztaty Cash Flow 

Dyżury eksperta do spraw funduszy europejskich -   18 i 25  listopada 2013 r. 

Zapraszamy na comiesięczne 
bezpłatne dyżury z ekspertem 
ds. funduszy europejskich. Od-
będą się one 18 i 25 listopada 
2013 w godzinach od 16.00 do 
19.00.  
 

Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do biura Punktu 
Informacji Europejskiej Europe 
Direct - Toruń przy ul. Grun-
waldzkiej 25 b w Toruniu. Prosi-
my o wcześniejsze zgłoszenie 
chęci wzięcia udziału w spotka-

niu, kontaktując się z konsul-
tantem osobiście w godz. pracy 
biura, mailowo:  
europedirect -torun@byd.pl  
lub telefonicznie: 052 567 00 09. 



KKlub lub LLiderów iderów MMłodzieżowychłodzieżowych  

JJESTEŚESTEŚ  MŁODYMŁODY, , AKTYWNYAKTYWNY, , CIEKAWYCIEKAWY  ŚWIATAŚWIATA    

II  CHCESZCHCESZ  WZMOCNIĆWZMOCNIĆ  KOMPETENCJEKOMPETENCJE  LIDERALIDERA? ?   

DDOŁĄCZOŁĄCZ  DODO  KKLUBULUBU  LLIDERÓWIDERÓW  MMŁODZIEŻOWYCHŁODZIEŻOWYCH!!  

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci chętni  
do współpracy z siecią Unii Europejskiej w celu promowania 
wartości demokratycznych oraz postaw przedsiębiorczych. 

 Spotkania odbywają się raz w tygodniu 
i mają formę interaktywną. 
 

 Sam proponujesz tematy, które będą  
omawiane. 
 

 Realizujesz swoje pomysły. 
 

 Uczestniczyć w debatach dotyczących  
aktualnych wydarzeń oraz symulacjach 
pracy organów UE. 

WIEDZĘWIEDZĘ  
Na temat możliwości, jakie stwarza młodym 
ludziom Unia Europejska. 
 

DOSTĘPDOSTĘP  
Do oferty szkoleniowej Europe Direct  
i WSG oraz aktualności dotyczące progra-
mów grantowych, podjęcia nauki, pracy,  
stażu za granicą czy odbycia wolontariatu. 

  

ROZWÓJ PERSONALNYROZWÓJ PERSONALNY  
Zaangażowanie w działania Europe Direct  
w Toruniu, możliwości realizacji własnych 
pomysłów oraz wzmocnienie kompetencji 
liderskich. 
 

BEZPOŚREDNI KONTAKT BEZPOŚREDNI KONTAKT  
Z osobami reprezentującymi instytucje euro-
pejskie. 

Co możesz zyskać?Co możesz zyskać?  

Dla kogo?Dla kogo?  

Jak możesz uczestniczyć?Jak możesz uczestniczyć?  

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! 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?  

ZAPRASZA!ZAPRASZA!  

7 listopada 2013 r. Przedstawiciel 
Punktu Informacji Europejskiej 
Europe Direct - Toruń przeprowa-
dzi warsztaty dotyczące pracy  
w Unii Europejskiej. Spotkanie  
to wpisuje się w cykl spotkań  
z młodzieżą ponadgimnazjalną 
poświęconych  kwestii bezrobo-
cia wśród młodych, europejskie-

mu rynkowi  zat rudnienia  

oraz metod poszukiwania pracy.  

Uczestnikami spotkania będzie 
młodzież z Zespołu Szkół Zawo-
dowych Rzemiosła w Inowrocła-
wiu. Placówka rozpoczęła z Punk-
tem Europe Direct - Toruń współ-

pracę, która zaowocowała cyklem 
tematycznych spotkań odbywają-
cych się pod hasłem „Praca  

w UE - mój świadomy wybór”. 

Zapraszamy do współpracy inne 
placówki oświatowe z wojewódz-

twa kujawsko - pomorskiego! 

Warsztaty „Praca w UE” 

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


Ruszyła kolejna - VII edycja kon-
kursu dla dziennikarzy "Ludzka 
twarz EFS"! Celem konkursu jest 
promowanie, poprzez pióro, mikro-
fon i ekran, projektów nadzorowa-
nych przez Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej finansowa-
nych ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

Zakres tematyczny reportaży kon-
kursowych obejmuje projekty  
finansowane z  Europejskiego 
Funduszu Społecznego w Polsce 
w Programie Operacyjnym Kapitał 
Ludzki 2007-2013 nadzorowane 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach: 

1. Priorytetu I Zatrudnienie i inte-

gracja społeczna 

2. Priorytetu II Rozwój zasobów 
ludzkich i potencjału adaptacyjne-
go przedsiębiorstw oraz poprawa 

stanu zdrowia osób pracujących, 

3. Priorytetu V Dobre rządzenie, 
Działanie 5.4 Rozwój potencjału 
trzeciego sektora i Działanie 5.5 

Rozwój dialogu społecznego. 

Do wygrania: nagrody pieniężne  
i wizyty studyjne w siedzibie Komi-

sji Europejskiej w Brukseli! 

  

Komisja Europejska zaprasza do 

składania wniosków w sprawie finan-

sowania działań informacyjnych zwią-

zanych ze zreformowaną WPR.  

Komisja Europejska przewiduje na-

grody dla dwóch form akcji: promocji 

skierowanej do wszystkich obywateli 

UE oraz skierowaną do węższej grupy 

odbiorców - społeczności wiejskiej. 

Działania, które mogą liczyć na dofi-

nansowanie to m.in.: produkcja i dys-

trybucja materiałów multimedialnych, 

audiowizualnych, drukowanych, two-

rzenie narzędzi internetowych oraz 

narzędzi portali społecznościowych, 

wydarzenia medialne, konferencje, 

seminaria, warsztaty i wiele innych. 

Termin nadsyłania wniosków: 

30 listopada 2013 r.  

Więcej informacji, w tym regulamin 

znajdą Państwo na st ronie: 

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-

f o r - i n f o r m a t i o n - m e a s u r e s /

index_en.htm 

„The Job Challenge” to hasło prze-
wodnie tegorocznej edycji konkursu 
na najciekawsze innowacje społeczne 
im. Diogo Vasconcelosa.  
W tym roku zadaniem uczestników 
będzie przedstawienie rozwiązań  
zapobiegających bezrobociu.  
Uczestnikami konkursu mogą być 
osoby fizyczne, osoby prawne, w tym 
organizacje pozarządowe, zarówno 
działające non – profit, jak i nastawio-
ne na zysk.  
Trzy pierwsze inicjatywy otrzymają  
30 tys. euro oraz pomoc fachowego 

wsparcia ekspertów! 
 
Organizatorem konkursu jest Komisja 
Europejska (Dyrekcja Generalna  
ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu). 
 
Termin nadsyłania projektów:  

11 grudnia 2013 r. 
 
Więcej informacji na stronie: http://
ec.europa.eu/enterprise/policies/
innovation/policy/social-innovation/
competition/index_en.htm  

1. Konkurs im. Diogo Vasconcelosa  

2. Promuj Wspólną Politykę Rolną! 

 

1. Konkurs im. Diogo 
Vasconcelosa 
 
2. Promuj Wspólną 
Politykę Rolną! 
 
3. Ludzka twarz EFS 
 
4. Aktywni dla klimatu 
 
5. Europejski Rok  
Obywateli z TEAM  
EUROPE! 
 
6. Reporterzy w podró-
ży 
 
7. Sztuka radiowa  
dla BBC 

3. Ludzka twarz EFS 

Termin nadsyłania reportaży:  

31 grudnia 2013 r.  

Więcej informacji na stronie konkurs: 
http://www.ludzkatwarzefs.pl/ 
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„Aktywni dla klimatu" to konkurs 
skierowany do uczniów szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych z całej Polski, który ma  
na celu upowszechnienie wiedzy  
na temat zmian klimatycznych. Aby 
wziąć w nim udział należy stworzyć 
Ekozespół, w którego skład wejdzie  
5 aktywnych uczniów oraz opiekun.  
„Aktywni dla klimatu: składa się  

z dwóch etapów: „Czas na klimat” i 
„Ekowspółpraca”, podczas których 
uczestnicy zgłębią wiedzę na temat 
klimatu, poznają formy ochrony  
klimatu oraz podejmą własne działa-
nia w tej dziedzinie itp.  
 
Nagrodami są laptopy, aparaty foto-
graficzne, telewizory, projektory mul-
timedialne oraz ekrany projekcyjne. 

Konkurs jest częścią ogólnopolskiej 
kampanii edukacyjnej "Zmieniaj  
nawyki - nie klimat!" a jego organiza-
torem jest Fundacja Ośrodka Eduka-
cji Ekologicznej. 
 

Termin rejestracji Ekozespołu: 

1 grudnia 2013 r. 

4. Aktywni dla klimatu 

5. Europejski Rok Obywateli z TEAM EUROPE! 

Przedstawicielstwo Komisji Europej-
skiej w Polsce i Euractiv.pl zaprasza-
ją do udziału w konkursie 
„Europejski Rok Obywateli z TEAM 
EUROPE”!  
 
Konkurs skierowany jest do studen-
tów i doktorantów a jego celem jest 
zwiększanie  ich świadomości oby-
watelskiej  i zaangażowania w pro-
ces  współtworzenia Europy.  

Zadanie konkursowe polega na zor-
ganizowaniu wydarzenia dotyczące-
go Europejskiego Roku Obywateli 
2013. Event może przybrać dowolną 
formę: szkolenia, sympozjum, deba-
ty, konferencji itp. Trzy zwycięskie 
zespoły otrzymają zaświadczenie  
o odbyciu praktyki z zakresu project 
management w EurActiv.pl oraz czyt-
niki e-booków z prenumeratą  
The Economist.  

 
Termin składania 
zgłoszeń: 
4 listopada 2013 r. 
 

Więcej informacji, w tym regulamin 
konkursu na stronie:  
http://www.euractiv.pl/konkurs--
000259/artykul/regulamin-konkursu-
team-europe-005136 

„Reporterzy w podróży” to konkurs 
dedykowany niemieckiej i polskiej 
młodzieży w wieku od 16 do 20 lat. 
Zadaniem uczestników jest zgłosze-
nie pomysłów na reportaż, zgod-
nych z hasłem przewodnim konkur-
su brzmiącym „Bycie młodym  
w Niemczech i Polsce”.  
Pomysł na reportaż należy przedsta-
wić w formie krótkiego referatu  
w języku polskim lub niemieckim.  
Nagrodą w konkursie jest tygodnio-

wa wizyta w stolicy kraju sąsiadów, 
która pozwoli zrealizować swoje  
pomysły. Reportaże zostaną następ-
nie  opublikowane w gazetach szkol-
nych oraz w wybranych mediach. 
 
 

T e r m i n  n a d s y ł a n i a  p r a c : 
15 listopada 2013 r. 

 

Więcej informacji na stronie:  

http://www.reporterzy-wpodrozy.pl/  

6. Reporterzy w podróży 

Stacja BBC zaprasza osoby w wieku od 18 do 31 lat do wzięcia 
udziału w tegorocznej edycji konkursu  na najciekawszą radio-
wą sztukę teatralną.  
 
Zadaniem uczestników jest napisanie trwającej do 53 minut 
sztuki radiowej, w której udział weźmie nie więcej niż sześć 
postaci. Sztuka musi być napisana w języku angielskim.  
 
Zwycięzca otrzyma 2000 funtów i wyjedzie na wycieczkę  
do Londynu, gdzie będzie mógł z bliska obserwować realiza-
cję swojej sztuki w studiu BBC. 
 
Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 stycznia 2014 r. 
 
Więcej informacji na stronie konkursu: http://www.bbc.co.uk/
programmes/p0043kb2/profiles/international-p0043kb2 

7. Sztuka radiowa dla BBC 

Miło nam poinformować, że wśród fina-
listów konkursu "Świat jaki lubisz", 
organizowanego w ramach kampanii 
„Klimat, który Ci odpowiada" znalazł 
się projekt z Polski!  
 
Jest nim  projekt mieszkaniowy 
"Dworek Polski", spełniający kryteria 
innowacyjnych i oszczędnych rozwią-
zań przeciwdziałających zmianie klima-
tu.  
 
Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszo-
ny 7 listopada 2013 r. w Kopenhadze.   
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Dobiegł końca Miesiąc Rynku  
Wewnętrznego trwający od 23 wrze-
śnia do 23 października 2013 r.  
 
Był on świetną platformą wymiany 
poglądów na linii obywatele  
i decydenci unijni. Dialog dotyczył 
postępu, wciąż obecnych trudności 
z którymi zmaga się obecnie Unia  
Europejska i pomysłów na ich roz-
wiązanie w przyszłości.  
 
W trakcie tych czterech tygodni 
obywatele zgłaszali swoje pomysły, 
głosowali, udostępniali, komento-

wali i uczestniczyli w czatach z 
urzędnikami UE i z ekspertami. 

 
W każdym tygodniu omawiany był 
inny temat. W pierwszym były to 
kwestie rynku pracy i zatrudnienia, 
w kolejnym prawa społeczne, na-

stępnie banki a na końcu obywatele 
i decydenci wypowiadali się  
na temat  popularnego ostatnio  
e-handlu. 
 
Miesiąc Rynku Wewnętrznego  
zakończył się debatą, która odbyła 
się 23 października w Parlamencie 
Europejskim w Strasburgu i była 
transmitowana na żywo przez tele-
wizję Euronews.  
 
Autorzy pięciu najlepszych pomy-
słów wzięli udział w dyskusji z Mi-
chelem Barnier, Komisarzem ds. 
Rynku Wewnętrznego i Usług.  

1. Dobiegł końca Miesiąc Rynku Wewnętrznego! 

Praca, studiowanie, podróżowanie, 
prowadzenie działalności gospo-
darczej a także codzienne funkcjo-
nowanie w Unii Europejskiej będzie 
łatwiejsze dzięki projektowi wspar-
temu finansowo przez Komisję  
Europejską.  
Mowa o inicjatywie  e-SENS, czyli 
projekcie, którego zadaniem jest 

wprowadzenie usług publicznych 
opartych na ustandaryzowanej,  
europejskiej infrastrukturze cyfro-
wej.  
Idea polega na połączeniu usług 
cyfrowy wszystkich krajów człon-
kowskich tak, aby obywatele UE 
odwiedzający inne państwa mogli  
z nich korzystać bez ograniczeń.  

e-SENS ma ułatwić m.in. zakładanie 
przedsiębiorstw, spełnianie wymo-
gów prawnych i branie udziału  
w przetargach publicznych.  
Transgraniczne cyfrowe usługi  
publiczne mają być wsparte przez 
Komisję Europejską budżetem  
w wysokości 13,7 mln euro!  

2. e-SENS - i życie staje się łatwiejsze 

Europejczycy mówią "NIE" dla posia-
dania broni. Według wyników Euro-
barometru obywatele Unii Europej-
skiej domagają się zaostrzenia prze-
pisów dotyczących posiadania i 
sprzedaży broni palnej. Komisja Eu-
ropejska podążając za głosem Euro-
pejczyków stworzyła już propozycje 

zmian dotyczące rynku broni palnej.  

Zmiany mają dotyczyć między innymi 
zaostrzenia sankcji karnych, przegląd 
procedur udzielania licencji i nowych 
metod znakowania broni. Według 
Komisji, sprzedaż broni należy rów-
nież odpowiednio kontrolować  
a przede wszystkim podjąć kroki  
w celu zlikwidowania nielegalnej  

produkcji broni palnej.  

Komisja zgromadzi również więcej 
informacji na temat nowych wyzwań 
technologicznych, takich jak sprze-

daż broni przez Internet. 

 

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

news/131021_weapon_pl.htm  

5. Stanowcze NIE dla rynku broni palnej 

Blisko dwa miliardy złotych z fun-
duszy strukturalnych uzyska  
Polska na rozwój sieci gazowej  
na terytorium kraju. Rząd oprócz 
prac modernizacyjnych przewiduje 
także budowę szeregu gazociągów 

w różnych częściach Polski.  

W marcu tego roku Polska zgłosiła 
do Komisji plany wsparcia dla roz-
woju polskiej sieci przesyłu gazu. 
Pomoc finansowaną z funduszy 
strukturalnych UE otrzyma GAZ-
SYSTEM, państwowy operator  
systemów przesyłowych gazu  

w Polsce. Ma on stworzyć sieć  
nowych gazociągów, które będą 
stanowić część „korytarza Północ-
Południe” umożliwiającego dosta-

wy gazu ziemnego w Polsce.   

4. „Błękitne paliwo” popłynie przez Polskę 

3. Zalecenia Komisji Europejskiej 

W  tegorocznym zestawieniu  sprawoz-
dań Komisja Europejska zaleciła przy-
znanie Albanii statusu państwa kandy-
dującego oraz otwarcie negocjacji akce-
syjnych z byłą Jugosławiańską Republi-
ką Macedonii. Tego samego zdania jest 
Parlament Europejski, który stwierdził  
na jednej z sesji plenarnych odbywają-
cych się w maju tego roku, że Państwa 

członkowskie powinny rozpocząć turę 
negocjacji akcesyjnych z Byłą Jugosło-
wiańską Republiką Macedonii jeszcze 
przed końcem czerwca. W zestawieniu 
rocznych sprawozdać Komisja przedsta-
wiła również ocenę postępów osiągnię-
tych w zeszłym roku w procesie przystą-
pienia do UE przez inne państwa Bałka-

nów Zachodnich i Turcję. 

http://ec.europa.eu/polska/news/131021_weapon_pl.htm
http://ec.europa.eu/polska/news/131021_weapon_pl.htm
http://ec.europa.eu/polska/news/131021_weapon_pl.htm

