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1. Seminarium „Młodzi w Europie:  

edukacja, praca, rozwój” 

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

Odwiedź nas na: 

     26 października na Wydziale Zarządzania i Nauk Społecz-

nych WSG w Inowrocławiu odbyło się seminar ium „Młodzi 

w Europie: edukacja, praca, rozwój”. Wydar zenie, będące 

częścią ogólnopolskiej kampanii „Time to Move”, zorganizowa-

ne zostało przez Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct - 

Toruń i Bydgoszcz we współpracy z eksper tami Team Euro-

pe, Eurodesk i EURES.  

     Pierwsza część wydarzenia składała się z wystą-

pień ekspertów z zakresu edukacji, pracy i możli-

wości jakie stwarza Unia Europejska młodym lu-

dziom. Była to okazja do zdobycia przydatnych 

informacji, a także do podjęcia debaty nad przy-

szłością zjednoczonej Europy. W drugiej części 

seminarium uczestnicy zostali zaproszeni do udzia-

łu w praktycznych warsztatach o tematyce europej-

skiej (także w języku angielskim). Łącznie w wy-

darzeniu wzięło udział ok. 130 osób z Inowrocła-

wia i okolic.  

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


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

 

2. Lekcje europejskie w Wąpielsku 

     W ubiegłym tygodniu w Szkole Podstawowej im. Stanisława 

Staszica w Wąpielsku Punkt Informacji Europejskiej Europe 

Direct – Toruń zorganizował lekcje europejskie dla klas II-III, 

IV-V i VI-VII. Dla poszczególnych grup wiekowych przygoto-

wane zostały specjalne zadania i atrakcje, dzięki którym dzieci 
mogły w łatwy sposób przyswoić wiedzę dotyczącą UE. Ucznio-

wie klas II-III zaprojektowali stroje dla Syriusza, uczniowie klas 

IV-V przedstawili własne propozycje wizerunku polskiej wersji 

waluty euro, natomiast najstarsi uczniowie rozwiązali quiz doty-

czący instytucji UE oraz krzyżówkę, dzięki której poznali bliżej 

Bułgarię i Rumunię. 

     Na koniec zajęć wszyscy uczestnicy otrzymali szkol-

ne kalendarze europejskie, natomiast najaktywniejsi 

uczniowie zostali dodatkowo nagrodzeni gadżetami. 

 

3. Spotkanie z ekspertem ds. funduszy europejskich 

Dołącz także do wydarzenia na Facebooku! 

 Jeśli nadal nie wiesz, co zrobić, aby otrzymać dotacje z Unii Europejskiej, wahasz się z podję-
ciem decyzji o założeniu działalności gospodarczej… nie przegap okazji - przyjdź na dyżur eksperta 
ds. funduszy europejskich! Bezpłatne konsultacje odbędą się 27 listopada 2017 r. (poniedziałek) w 
godzinach od 16.00 do 19.00 w biurze Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Toruniu!  
 

  Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura PIE ED - Toruń przy ul. Grunwaldzkiej 
25 b w Toruniu. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci wzięcia udziału w spotkaniu, kontaktując 
się z konsultantem osobiście w godz. pracy biura, mailowo: europedirect-torun@byd.pl lub telefo-
nicznie: 052 567 00 09. 

https://www.facebook.com/events/1673863999353639/?context=create&previousaction=create&sid_create=3101112034&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22action_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22create_dia


4. Toruńskie Dni Kariery za nami!  

       

 

5. EURES Go Further! 

     EURES GO Further to projekt, którego celem jest dotarcie do osób z ograniczonymi możliwościami w znalezie-
niu zatrudnienia, szczególnie tych, którzy mieszkają w małych miejscowościach i na wsiach. W ramach akcji do-

radcy EURES-u współpracując m.in. z PIE Europe Direct, organizują spotkania informacyjno-promocyjne zwięk-

szające świadomość osób bezrobotnych na temat pracy zagranicą, czy też dotacji na działalność gospodarczą. 

 

3 października tego typu spotkanie odbyło się w Radziejowie. PIEED-Toruń przygotował z tej okazji prezentację 

na temat inicjatyw UE oraz działalności sieci Europe Direct. Celem spotkania było przybliżenie zasad i sposobu 

funkcjonowania PIEED, a także zachęcenie do wzięcia udziału w naszych inicjatywach oraz skorzystania z porad, 

usług i informacji, które oferujemy.  

     Kolejna edycja Toruńskich Dni Kariery za 

nami! W imprezie, która w mieście Kopernika 

odbyła się  już po raz ósmy, nie mogło zabrak-

nąć Punktu Informacji Europejskiej—Europe 

Direct!  

     16 października PIE ED-Toruń zorganizo-

wał warsztaty pt. „Twoje pasje—Twoje szanse 

w UE”, w których wzięli udział uczniowie 

szkół ponadgimnazjalnych.  
 

           W części teoretycznej uczestnicy warsztatów 

mogli dowiedzieć się, gdzie znaleźć informacje na 

temat programów młodzieżowych oraz co zrobić, 

aby mieć możliwość uzyskania wsparcia finanso-

wego na rozwój swoich pasji, np. dzięki grantom 

wspierającym działalność młodzieżową. W części 

praktycznej, na podstawie uzyskanych wcześniej 

wskazówek, uczniowie wspólnie stworzyli projekt 

młodzieżowy.  

     Ponadto, w trakcie trwania Toruńskich Dni Ka-

riery, PIEED-Toruń wystawił swoje stoisko infor-

macyjne z materiałami promocyjnymi.  



1. Rusza XIII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o 

Unii Europejskiej "Gwiezdny Krąg" ! 

       

         Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i ma na ce-

lu popularyzację wiedzy z zakresu historii integracji Europy, zasad funkcjonowania Unii 

Europejskiej, a także bieżących wyzwań, przed jakimi staje UE.  

 

 Zawody Olimpiady są trójstopniowe - I etap odbywa się w szkołach, a jego uczest-

nicy mają za zadanie odpowiedzieć na 50 pytań zamkniętych dotyczących Unii Europej-

skiej. II stopień to etap okręgowy, który składać się będzie z dwóch części: 100 pytań za-

mkniętych wielokrotnego wyboru oraz zadanie napisania eseju. Na III stopień Olimpiady - 

stopień centralny - składać się będą trzy części: test złożony z 20 pytań otwartych, odpo-

wiedź ustna oraz debata. 

 

 Zainteresowane szkoły mogą zgłaszać swój udział do 19 listopada 2017 roku drogą 

mailową na adres: kontakt@gwiezdnykrag.pl lub za pośrednictwem Punktu Informacji Eu-

ropejskiej Europe Direct w Toruniu: europedirect-torun@byd.pl  

 

 Na zwycięzcę Olimpiady czeka wyjątkowa nagroda - płatny staż w Parlamencie Eu-

ropejskim na zaproszenie Europosła Janusza Lewandowskiego! Pozostali laureaci bę-

dą mieli szansę wygrać wyjazd studyjny do PE oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

 Organizatorami przedsięwzięcia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w 

Polsce, Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct w Polsce, Centra Dokumen-

tacji Europejskiej w Polsce, Słupski Instytut ds. Młodzieży oraz Miasto Słupsk. 

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału! 

 

 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.gwiezdnykrag.pl. 

mailto:kontakt@gwiezdnykrag.pl
mailto:europedirect-torun@byd.pl
http://gwiezdnykrag.pl


2. European Youth Event—”Together we can make a change” 
 

 Parlament Europejski zaprasza do zgłaszania pomysłów artystycznych i warsztatowych, które 

zaprezentowane zostaną w ramach wydarzenia European Youth Event 1-2 czerwca 2018 roku. Hasło 

przewodnie tegorocznej edycji to: „Together we can make a change”. 

 

 Tematy warsztatów i wystąpień powinny dotyczyć jednej z poniższych kategorii:  

 wojna i pokój - perspektywy dla spokojnej planety, 

 apatia czy partycypacja - agenda dla żywej demokracji, 

 wykluczenie czy dostęp - jak rozprawić sie z bezrobociem młodych, 

 stagnacja czy innowacja - praca jutra, 

 zapaść czy sukces - nowe drogi dla zrównoważonej Europy. 

 

  Uczestnicy muszą mieścić się w prze-

dziale wiekowym 16-30 lat i tworzyć 

grupy min. 10-osobowe.  

 

Termin przyjmowania zgłoszeń:  

15 listopada 2017 roku. 

 

 Więcej informacji: EYE2018. 

3. Konkurs na scenariusz lekcji europejskiej 
 

     Nauczyciele  wszystkich przedmiotów oraz pracowni-

cy bibliotek wciąż mają szansę wzięcia udziału w kon-

kursie na najlepszy scenariusz lekcji europejskiej!  Prace 

można nadsyłać do 15 listopada 2017 roku  na adres mai-

lowy: konkurs@lekcjaeuropejska.pl .  

     Nagrodą w konkursie jest udział w trzydniowym wy-

jeździe studyjnym do Brukseli na spotkania z przedsta-

wicielami instytucji unijnych. Ponadto 15 najlepszych 

scenariuszy zostanie opublikowanych przez Komisję Eu-

ropejską w Polsce.  

 

Szczegółowe informacje: lekcja europejska. 

http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/news/programme-contributors.html
http://www.lekcjaeuropejska.pl/


1. Horyzont innowacji 2018-2020 

 Komisja Europejska przedstawiła harmonogram wydatkowania w ramach programu finanso-

wania badań naukowych „Horyzont 2020”. W latach 2018-2020 na nowe rozwiązania w zakresie 

wyzwań społecznych oraz inwestowanie w przełomowe innowacje KE przeznaczy 30 mld euro. 

Całkowity budżet programu opiewa na 77 mld euro i ma służyć doskonaleniu potencjału naukowe-

go w Europie. 

 W ciągu najbliższych trzech lat finansowanie w dziedzinie badań będzie skupione na mniej-

szej liczbie tematów, które otrzymają większy budżet. Zagadnienia te dotyczyć będą: niskoemisyj-

nej, odpornej na zmianę klimatu przyszłości (3,3 mld euro), gospodarki o obiegu zamkniętym (1 

mld euro), digitalizacji i przekształcenia europejskiego sektora przemysłu i usług (1,7 mld euro), 

unii bezpieczeństwa (1 mld euro) oraz migracji (200 mln euro). Finansowanie w ramach powyż-

szych kategorii stanowić będzie bezpośrednie wsparcie wytycznych politycznych KE – tzw. Priory-

tetów Junckera. 

 Dotychczas w ramach programu „Horyzont 2020” sfinansowanych zostało ponad 15 tys. do-

tacji na łączną kwotę 26,65 mld euro. Jest to największy w historii UE ramowy program w zakresie 

badań naukowych i innowacji. 

 

 Zobacz harmonogram prac programu. 

2. Bezrobocie w UE nadal w dół 

 Zgodnie z danymi Eurostatu wysokość bezrobocia w UE w październiku 2017 roku wynio-

sła  7,5%  - jest to wynik  o  0,7 pkt. proc. niższy w porównaniu z tym samym okresem 2016 roku i 

najniższy od listopada 2008 roku.  Wysokość bezrobocia w samej strefie euro również spadło - z 

9,9% w 2016 roku do 8,9% w chwili obecnej.  

 

 Więcej danych statystycznych dotyczących bezrobocia w UE: Eurostat.  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4123_en.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8357265/3-31102017-CP-EN.pdf/cc23432e-f918-4f93-9fe7-0c03badb9792


3. Inicjatywa europejskiego filaru praw socjalnych 
 

 Unijni ministrowie ds. zatrudnienia i spraw społecznych podczas posiedzenia Rady ds. Za-

trudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów przyjęli inicjatywę europejskiego 

filaru praw socjalnych, który ogłoszony zostanie przez Parlament, Radę i Komisję  podczas Szczytu 

Społecznego na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego 17 listopada w Göte-

borgu. 

 Pierwszy raz o pomyśle utworzenia filara praw socjalnych wspomniał w 2015 roku Jean-

Claude Juncker. 26 kwietnia 2017 r. Komisja przedłożyła ostateczny tekst zawierający 20 zasad i 

praw, które mają wspierać sprawiedliwe i dobrze funkcjonujące rynki pracy i systemy opieki spo-

łecznej oraz służyć jako kierunkowskaz w odnowionym procesie konwergencji na rzecz lepszych 

warunków życia i pracy w państwach członkowskich UE.  

 Zdaniem Marianne Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętno-

ści i mobilności pracowników, inicjatywa ta  stanowi ważny krok w kierunku Europy socjalnej. Jed-

nogłośne przyjęcie europejskiego filara praw socjalnych pokazuje, że wszystkie państwa członkow-

skie chcą działać na rzecz lepszych warunków życia i pracy w całej Unii, w świetle wyzwań takich 

jak starzenie się społeczeństwa, globalizacja i cyfryzacja.  

 

   Komunikat prasowy na temat wniosku Komisji w sprawie europejskiego filara praw socjalnych. 

4.  Nagroda Sacharowa dla  opozycji 

demokratycznej w Wenezueli 

     Laureatem  Nagrody Sacharowa w 2017 roku została opozycja de-

mokratyczna Wenezueli za zasługi w walce o prawa człowieka i dą-

żenie do demokracji.  

     Antonio Tajani, Szef Par lamentu Eur opejskiego, w imieniu całej 

UE wyraził pełne współczucie dla Wenezuelczyków, sprzeciwiających 

się radykalnym i niekonstytucyjnym zmianom ustrojowym w państwie 

oraz docenił ich walkę z totalitarnym reżimem. Zaapelował także o za-

angażowanie świata w pomoc humanitarną. 

     Nagroda Sacharowa od 1988 roku przyznawana jest osobom zasłu-

żonym w walce o prawa człowieka i wolności. 
 

Więcej informacji. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1007_pl.htm
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/pl/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/pl/home/the-prize.html

