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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 Eu-

ropą” organizowany przez Stowarzyszenie Dobrzyniacy dla dzieci i 

młodzieży z regionu. W przygotowania 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 stono-

gi. Dla starszych uczniów szkół podstawo-

wych przygotowaliśmy mały sprawdzian z in-

stytucji UE – tutaj ocenialiśmy szybkość i by-

strość.  

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 -  28 września 2015 r. 

 
Zapraszamy! 

Zapraszamy na comiesięczny bezpłatny dyżur z ekspertem ds. funduszy europejskich.  
Odbędzie się on 28 września 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 25 b w Toruniu. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chę-
ci wzięcia udziału w spotkaniu, kontaktując się z konsultantem osobiście w godz. 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. Klub Liderów Młodzieżowych zaprasza! 

 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 . 

3. E(D)Uland Speaking Day 2015— 

Europejski Dzień Języków będziemy 

obchodzić w Tucznie 

 

    25 września z okazji Europejskiego Dnia Języków ED-
Toruń zorganizuje seminarium pt.: „E(D)Uland Speaking 
Day”.  
W programie konkursy, gry i zabawy, które poprowadzą wo-
lontariusze zagraniczni z fundacji „Wiatrak” 

      Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – 
Toruń prowadzi działalność informacyjno - konsul-
tacyjną, która realizowana jest m.in. poprzez dyżu-
ry doradcy, wydawanie newslettera, lekcje europej-

skie, 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! 



1. Zielona Stolica Europy 

     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 szkol-
ne do udziału w konkursie „Rozwój ma wiele twarzy”. Zrealizuj-
cie dwuminutowy film, który w prosty sposób pokaże ideę 
współpracy rozwojowej. Ale to nie wszystko – spot ma nawią-
zywać do kampanii społecznej, którą zaplanujecie. Na najlep-

szych 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  

 Trwa przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu na Zie-

loną Stolicę Europy. O to zaszczytne miano powalczą duże europejskie 

miasta, które wprowadzają nowatorskie rozwiązania i poprawiają ja-

kość życia swoich mieszkańców.  

Kandydować mogą miasta z państw członkowskich UE, państw kandy-

dujących, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i 

Szwajcarii, liczące ponad 100 tys. Mieszkańców (w krajach, gdzie nie 

ma miast o populacji powyżej 100 tys. mieszkańców, o tytuł może ubie-

gać się największe miasto). Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektro-

niczną, poprzez wypełnienie formularza.  

 

 Dla tych mniejszych miast, które pochwalić się mogą wprowa-

dzaniem ekologicznych praktyk zorganizowany został konkurs o tytuł Zielonego 

Liścia Europy. W tym przypadku również należy wypełnić internetowy formularz.  

2. Rozwój ma wiele twarzy  

         Sieć Eurodesk zaprasza wszystkich młodych 
Europejczyków w wieku od 13 do 30 lat do wzięcia 
udziału w konkursie na pocztówkę prezentującą miej-
sce, w którym mieszkają. Projekty należy nadsyłać 
do 4 października 2015 r. Spośród prac, które zdobę-
dą najwięcej głosów internautów Eurodesk wybierze 
dwie zwycięskie propozycje. Autorzy najlepszych 
pocztówek otrzymają 22-dniowy bilet kolejowy Inter-
Rail. 

3. Konkurs na pocztówkę w ramach 

kampanii Time to Move! 

Projekty można zgłaszać za pośrednictwem zakładki poświęconej konkursowi 
na stronie Time to Move lub na profilu Eurodesk na Facebooku. 

http://www.ceo.org.pl/pl/mamyprawo/form/formularz-zgloszeniowy-do-konkursu-rozwoj-ma-wiele-twarzy
http://form.europeangreencapital.ie/registration.php
http://form.europeangreencapital.ie/registration2.php
http://timetomove.info
https://www.facebook.com/Eurodesk


 

4. Nagraj się na rozwój!- ciągle macie 

szansę wziąć udział w konkursie 

 ED-Katowice zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Nagraj 
się na rozwój”. Specjalnie dla Was termin nadsyłania zgłoszeń został 

przesunięty na 25 września! 

Napisz tekst, przygotuj podkład (autorski lub z darmowej bazy dźwię-
ków), zaśpiewaj, nagraj, prześlij przez stronę 
www.konkurs.europedirect-katowice.pl i wygraj TELEDYSK! Takie ma-
my procedury. 
 
Konkurs trwa od 10 czerwca do 16 sierpnia 2015 roku. Główną nagrodą jest nagranie teledysku do zwycięskiego 

utworu. Jedną z nagród – wyjazdy studyjne do Parlamentu Europejskiego w Brukseli . 

Organizatorem konkursu jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice, współorganizatorem – Punkt 
Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk. Głównym partnerem jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w 
Polsce. 

5. Juvenes translatores-kolejna edycja 

 Do 20 października można zgłaszać szkoły do udziału w 

konkursie „Juvenes Translatores” Uczniowie urodzeniu w 1998 r. 

pragnący poznać, na czym polega praca zawodowego tłumacza, 

26 listopada o wyznaczonej godzinie będą mieli za zadanie prze-

tłumaczenie krótkiego tekstu związanego z tematem przewodnim 

tej edycji konkursu-„Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju”.  

       W każdym kraju wyłoniony zostanie jeden zwycięzca. Zwy-

cięzcy zostaną zaproszeni do Brukseli na rozdanie nagród w 

kwietniu 2016 r.  

 Jeśli uważasz, że jesteś świadomym i 
aktywnym obywatelem, działasz w organizacji 
pozarządowej, a słowa empatia i altruizm nie są 
Ci obce– zgłoś się do konkursu dla zaangażowa-
nych. Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny (EESC) po raz kolejny ogłosił Civil 
Society Prize – nagrodę dla osób aktywnych w 
swoich społecznościach. Tegoroczna edycja na-
wiązuje do walki z ubóstwem. Termin zgłoszeń 
został przedłużony i mija w czwartek 10 wrze-
śnia 2015 roku.  
 Więcej informacji: http://ec.europa.eu/
polska/news/150811_civil_society_pl.htm 
 
  

6. Nagroda dla zaangażowanych 

Strona internetowa konkursu 

http://ec.europa.eu/polska/news/150811_civil_society_pl.htm
http://ec.europa.eu/polska/news/150811_civil_society_pl.htm
http://ec.europa.eu/translatores/
http://ec.europa.eu/translation/contest/registration/registration_form.cfm?comlang=pl


1. Zakończenie EuroLata 

  

Blisko 40 tysięcy osób odwiedziło namioty Przedstawicielstwa Komisji 
Europejskiej, które były częścią trasy koncertowej „Lata z Radiem”. Wa-
kacyjna akcja edukacyjno-informacyjna rozpoczęła się pod koniec 
czerwca w Uniejowie, zaś zakończyła w niedzielę 30 sierpnia w Wałczu. 
Dzień wcześniej (sobota 29 sierpnia) bawiliśmy się w Drezdenku, gdzie 
odwiedziło nas ponad 2 tys. osób.  
Całą akcję można było śledzić w mediach społecznościowych, używając 
hashtaga #EuroLato2015, na stronie internetowej Komisji Europejskiej w 
Polsce: www.ec.europa.eu/polska oraz na Facebooku, Twitterze i Insta-
gramie.  

2.  Dialog obywatelski o TTIP 

 Cecilia Malmström - komisarz UE ds. handlu - będzie gościem spe-
cjalnym Dialogu Obywatelskiego o TTIP, który odbędzie się w Warszawie w 
piątek 18 września. Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i In-
westycji (TTIP) to umowa negocjowana właśnie przez UE i Stany Zjedno-
czone. Dialog Obywatelski będzie wyjątkową okazją, żeby podyskutować z 
główną polityczną negocjatorką o przewidywanych efektach partnerstwa. 

Rejestracja trwa do 16 września.  

9 września Przewodniczący komisji Europej-
skiej Jean Cloude-Juncker wygłosi swoje pierw-

sze orędzie o stanie Unii.  

Zapraszamy do obserwowania wydarzenia on 

line: www.soteu.eu.  

Bądź na bieżąco - dołącz do wydarzenia na 

http://on.fb.me/1PNAyG3.  

3.  Orędzie o stanie Unii 

Oglądaj online i dołącz do nas: #EUdialogues  

http://www.ec.europa.eu/polska
http://www.soteu.eu/
http://on.fb.me/1PNAyG3
http://ec.europa.eu/translatores/
https://twitter.com/hashtag/EUdialogues


6.  Europejski Tydzień Kodowania 

4. Nowa inicjatywa KE– Europejski Tydzień Sportu 

Poziom aktywności fizycznej w niektórych krajach Europy spada. Aż 59% Europejczyków nie wykonuje żad-
nych ćwiczeń fizycznych albo robi to rzadko. W odpowiedzi na niepokojące wyniki badania Eurobarometru, 
dotyczącego aktywności fizycznej w 2013 r., Komisja Europejska podjęła nową inicjatywę – Europejski Tydzień 
Sportu, pod hasłem #BeActive, który odbędzie się już we wrześniu tego roku.  

  Od 10 do 18 października 2015 r. miliony dzieci, młodzieży, 
dorosłych, rodziców, nauczycieli, przedsiębiorców i decydentów 
ponownie spotkają się w całej Europie na imprezach i w kla-
sach, aby uczyć się kreatywnego programowania.  
 
 Jeśli jesteś dzieckiem, młodym człowiekiem, programi-
stą, rodzicem, nauczycielem, przedsiębiorcą lub prowadzisz 
szkołę – nadszedł czas, by zaplanować wydarzenie Tygodnia 
Kodowania i umieścić je na mapie dostępnej na stronie code-
week.eu.  

Data pierwszego (kampania ma się odbywać corocznie we wrześniu) Euro-
pejskiego Tygodnia Sportu to 7 – 13 września 2015 roku, jednak ten tydzień 
ma być tylko początkiem codziennej, regularnej aktywności fizycznej przez 

cały rok. 

Kampania skierowana jest do wszystkich obywateli niezależnie od wieku, 
płci, pochodzenia czy kondycji. W Polsce w ramach Europejskiego Tygo-

dnia Sportu odbędzie się 20 imprez. 

Zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową ec.europa.eu/sport/
week. 

4. Edukacja przeciwko wyłączeniu społecznemu 

Wraz z  początkiem nowego roku szkolnego Komisja Europejska zaproponowała za-
cieśnienie współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie kształcenia i szkolenia 
do 2020 r. Komisarz UE ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics 
zwrócił uwagę, jak ważna jest rola edukacji w walce z wykluczeniem społecznym.  

Komisja i państwa członkowskie opublikowały dzisiaj projekt wspól-
nego sprawozdania, w którym apelują o to, by europejskie systemy 
kształcenia i szkolenia bardziej sprzyjały włączeniu społecznemu, w 
ramach szerzej zakrojonych starań w kierunku przeciwdziałania rady-
kalizacji postaw po atakach w Paryżu i Kopenhadze w 2015 r.  

Rada ma przyjąć sprawozdanie pod koniec tego roku. W sprawozda-
niu zaproponowano również ustalenie nowych priorytetów na pięć 
lat, zastępując tym samym poprzednie trzyletnie cykle, tak aby 
umożliwić długoterminowe oddziaływanie.  

http://codeweek.eu/
http://codeweek.eu/

