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1. Wakacyjna integracja w 

Brzuzem 

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

Odwiedź nas na: 

26 sierpnia w Brzuzem zakończył się projekt „Wakacyjna integracja z Euro-

pą” organizowany przez Stowarzyszenie Dobrzyniacy dla dzieci i mło-

dzieży z regionu. W przygotowanie wydarzenia włączył się również 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń wraz z Lokalnym 

Punktem Eurodesk w Inowrocławiu.  

Najmłodsze dzieci miały okazję zapoznać się 

z maskotką Unii Europejskiej- Syriuszem i 

stworzyć własny projekt sympatycznej sto-

nogi. Dla starszych uczniów szkół podstawo-

wych przygotowaliśmy mały sprawdzian z 

instytucji UE – tutaj ocenialiśmy szybkość i 

bystrość.  

Nad przebiegiem konkursów jak i całego 
wydarzenia czuwali seniorzy z regionu- 
członkowie Stowarzyszenia Dobrzyniacy. 
Integracja miała charakter nie tylko europej-

ski, ale także międzypokoleniowy:) 

2. Spotkanie z ekspertem -  23 listopada 2015 r. 

 
Zapraszamy! 

Zapraszamy na comiesięczny bezpłatny dyżur z ekspertem ds. funduszy europejskich.  
Odbędzie się on 23 listopada 2015 r. (poniedziałek) w godzinach od 16.00 do 19.00.  

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura Punktu Informacji Europejskiej Europe 
Direct - Toruń przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chę-
ci wzięcia udziału w spotkaniu, kontaktując się z konsultantem osobiście w godzinach pracy 
biura, mailowo: europedirect-torun@byd.pl lub telefonicznie: 052 567 00 09. 

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


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

  4. Zaproś nas do swojej szkoły! 

3. Za nami kolejny Europejski Dzień Języków— 

tak świętowaliśmy w Tucznie! 

Do zobaczenia za rok! 

    Za nami kolejny Europejski Dzień Języków. W tym 
roku Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct—
Toruń zorganizował z tej okazji seminarium językowe 
dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie 
pt.: „E(D)Uland Speaking Day 2015”.  

      Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – 
Toruń prowadzi działalność informacyjno-
konsultacyjną, która realizowana jest m.in. poprzez 
dyżury doradcy, wydawanie newslettera, lekcje eu-

ropejskie, seminaria, warsztaty, szkolenia. 

     Nie pozostawiamy pytań bez odpowiedzi. Każda 
osoba, która zgłosi się do biura, otrzyma rzetelną 
odpowiedź na nartujące ją pytanie dotyczące kwe-
stii europejskich.  
      
 W codziennej pracy współpracujemy z innymi sie-
ciami europejskimi. Dzięki czemu jesteśmy w sta-
nie przekazywać aktualne informacje. 
 
    Odwiedź nas w biurze, wejdź na naszą stronę 
albo zaproś nas do swojej szkoły! 

    Naszymi specjalnymi gośćmi byli wolontariusze za-

graniczni z projektu Sport’s Joy 2015. 

    Dominował oczywiście język angielski, ale dzięki wo-
lontariuszom usłyszeć można było też: portugalski, 

bułgarski, szwedzki, francuski. 

O tym, jak ważna jest nauka języków młodzież do-
wiedziała się z pierwszej ręki! 



1. Konkurs dla praktykantów 

     Co to jest współpraca rozwojowa? Dlaczego warto się w nią 
angażować? W związku z trwającym Europejskim Rokiem na 
rzecz Rozwoju (ERR) zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz całe społeczności 
szkolne do udziału w konkursie „Rozwój ma wiele twarzy”. 
Zrealizujcie dwuminutowy film, który w prosty sposób pokaże 
ideę współpracy rozwojowej. Ale to nie wszystko – spot ma 
nawiązywać do kampanii społecznej, którą zaplanujecie. Na 

najlepszych czekają atrakcyjne nagrody – tablety i smartfony.  

Aby zgłosić się do konkursu należy do 30 listopada 2015 włącznie wypełnić i przesłać formularz elek-
troniczny z dokładnymi danymi, linkiem do filmu i opisem kampanii. Formularz dostępny jest na stro-

nie: www.ceo.org.pl/pl/mamyprawo/form/formularz-zgloszeniowy-do-konkursu-rozwoj-ma-wiele-twarzy. 

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/150901_konkurs_pl.htm . 

       Jesteś praktykantem lub praktykantką? Weź udział w konkursie 

fotograficzno-filmowym #lovemyapprenticeship. To propozycja dla 

praktykantów z całej Europy. Możesz pokazać całemu światu, jak fan-

tastyczne są Twoje praktyki, a przy okazji – wygrać nagrodę – kurs 

językowy za granicą! Zgłoszenia można nadsyłać do 23 listopada.   

      Konkurs trwa od 26 października do 23 listopada do północy czasu 

środkowoeuropejskiego. Następnie jury wybierze zwycięzcę spośród 

10 najbardziej popularnych zgłoszeń, które otrzymały najwięcej 

„polubień” (na Facebooku i Instagramie) lub zostały najczęściej doda-

ne do „ulubionych” (na Twitterze). Biorąc udział w konkursie, akceptu-

jesz zasady regulaminu.  

 

Więcej informacji:   

http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/151103_ovemyapprenticeship_pl.htm. 

2. Rozwój ma wiele twarzy  

     Do konkursu mogą zgłosić się uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Biorą 
w nim udział trzyosobowe zespoły pod opieką dorosłego opiekuna. Zadaniem uczniów jest 
przygotowanie dwuminutowego spotu kampanii społecznej, który w prosty sposób będzie 
ukazywał ideę współpracy rozwojowej i zachęcał odbiorców do zaangażowania się w inicjaty-
wy na rzecz rozwoju.  
      Kampania ma dotyczyć jednego spośród wybranych obszarów: Edukacja; Zrównoważony 
ekologiczny wzrost gospodarczy, godna praca i przedsiębiorstwa; Bezpieczeństwo żywności 
(jak walczyć z głodem na świecie); Demografia i migracja; Zrównoważony rozwój i zmiany kli-
matu; Pokój i bezpieczeństwo. Film należy zamieścić w jednym z popularnych serwisów filmo-
wych (np. YouTube, Vimeo).  

http://www.ceo.org.pl/pl/mamyprawo/form/formularz-zgloszeniowy-do-konkursu-rozwoj-ma-wiele-twarzy
http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/150901_konkurs_pl.htm
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14609&langId=pl
http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/151103_ovemyapprenticeship_pl.htm


3.  Horyzont 2020– inwestycja w naukę i innowację 

1. W 2017 pożegnamy roaming! 

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła decyzję Parlamentu Europejskiego, który 
na sesji plenarnej w Strasbourgu zaakceptował porozumienie z czerwca br. w sprawie 
ostatecznego zakończenia naliczania opłat roamingowych. Ma to nastąpić w połowie 
2017 r. PE przyjął nowy pakiet telekomunikacyjny, zawierający również m.in. przejrzyste 
zasady regulujące prawa dostępu do Internetu.  

  16 miliardów euro – tyle Komisja Europejska zainwestuje w 
najbliższych dwóch latach w badania naukowe i innowacje w ra-
mach programu „Horyzont 2020”. Wynika to z przyjętego właśnie 
programu prac 2016–2017. - Badania naukowe i innowacje są siłą 
napędową postępu w Europie i mają decydujące znaczenie dla roz-
wiązania pilnych wyzwań, takich jak imigracja, zmiana klimatu, czy-
sta energia i zdrowe społeczeństwa – mówi komisarz Carlos Mo-
edas.  
Więcej informacji o programie „Horyzont 2020”. 

Opłaty za roaming, wysyłanie wiadomości tekstowych i korzystanie z mobil-
nego Internetu za granicą w UE będą całkowicie zakazane od 15 czerwca 

2017 r.  

Sprawdź, ile zapłacisz od 2017 r.: http://ec.europa.eu/polska/
news/151027_roaming_pl.htm 

2. Nowi Ambasadorowie Karier UE 

     Interesuje cię praca w instytucjach Unii Europejskiej? Nowi Ambasa-
dorowie Karier UE już są gotowi do dzielenia się swoją wiedzą. W czwar-
tek 15 października odwiedzili Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w 
Polsce, aby zobaczyć jak wygląda praca unijnego urzędnika. Przez naj-
bliższy rok Ambasadorowe podczas spotkań, prelekcji i targów pracy bę-
dą informować o tym jak można nim zostać.  

    Program "Ambasadorowie Karier UE" prowadzony jest przez Euro-
pejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) od 5 lat. Co roku spośród studen-
tów wybierane są osoby, których zadaniem jest promowanie możli-
wości zatrudnienia w instytucjach Unii Europejskiej. W tym roku do 
programu zostało wybranych dziewięć osób z Polski.  

Nazwiska ambasadorów oraz ich adresy mailowe 
znajdziesz tutaj. 

4.  Europejski Dzień Równości Wynagrodzeń 

      Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn lub różnica 
pomiędzy wynagrodzeniem za godzinę pracy wynosi w UE 16,4 
proc. Oznacza to, że kobiety muszą przepracować 59 dni więcej, 
aby ich zarobki zrównały się z zarobkami mężczyzn. 2 listopada 
br. wyznacza symboliczny moment, w którym kobiety zaczynają 
pracować za darmo. Tego dnia obchodzimy Europejski Dzień 
Równości Wynagrodzeń.  
Komisja wspiera działania zmierzające do zniwelowania różnic w 
wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.  
Więcej na temat dobrych praktyk w tym obszarze. 

16%20miliardów%20euro%20–%20tyle%20Komisja%20Europejska%20zainwestuje%20w%20najbliższych%20dwóch%20latach%20w%20badania%20naukowe%20i%20innowacje%20w%20ramach%20programu%20„Horyzont%202020”.%20Wynika%20to%20z%20przyjętego%20właśnie%20programu%20prac%202016–20
http://ec.europa.eu/polska/news/151027_roaming_pl.htm
http://ec.europa.eu/polska/news/151027_roaming_pl.htm
http://ec.europa.eu/polska/news/151016_epso_pl.htm
http://ec.europa.eu/polska/news/151102_equal_pay_pl.htm

