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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 kompeten-

cje liderskie? Nie czekaj, dołącz do Klubu Liderów Młodzieżowych dzia-

łającego przy Punkcie Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń. 

Inicjatywa ma na celu promocję aktywności obywatelskiej oraz promo-

cję rozwoju osobowościowego i zawodowego . 

Forma zajęć w ramach KLM: spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu, mają formę interaktywną, opartą 

na dyskusji nt. aktualnych kwestii europejskich. Kolejne spotkanie już 15 lutego! 

Jak się zgłosić? Wystarczy przesłać zgłoszenie na adres: europedirect-torun@byd.pl lub skontaktować się te-

lefonicznie (52 567 00 09) z biurem Europe Direct - Toruń.  

Co zyskujecie dzięki uczestnictwu? 

 wiedzę nt. możliwości, jakie stwarza  

młodym ludziom Unia Europejska, 

 dostęp do aktualności nt. programów grantowych, możliwości podję-

cia nauki, pracy, stażu za granicą, wyjazdu na wolontariatu;   

 dostęp do oferty szkoleniowej PIE ED i WSG; 

 wzmocnienie kompetencji liderskich; 

 możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami reprezentującymi 

instytucje europejskie; 

 członkowie KLM będę zaangażowani w działania ED – Toruń. 

Dla kogo? 

 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, otwarci 

na zdobywanie nowych kompetencji, aktywni. 

Cel: 

 promowanie wartości demokratycznych, 

otwartości, tolerancji 

 promowanie postaw przedsiębiorczych  

i kreatywnych. 

mailto:europedirect-torun@byd.pl
http://www.europedirect-torun.byd.pl/
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3. Dyżury eksperta do spraw funduszy europejskich -   26  maja 2014 r. 

3. Spotkanie z ekspertem — 28 lutego 
2017 r. 

  
     Zapraszamy na comiesięczne, bezpłatne spotkanie z eks-
pertem ds. funduszy europejskich. Odbędzie się ono 28 lute-
go 2017 r. w godzinach od 16.00 do 19.00. Wszystkich zain-
teresowanych zapraszamy do biura Punktu Informacji Euro-
pejskiej Europe Direct - Toruń przy ul. Grunwaldzkiej 25 b w 
Toruniu. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci wzięcia 
udziału w spotkaniu, kontaktując się z konsultantem osobi-
ście w godzinach pracy biura, mailowo: europedirect-
torun@byd.pl lub telefonicznie:  
052 567 00 09.     

 24 stycznia gościliśmy w Gimnazjum im. Tony-ego Halika w Radzikach Dużych, gdzie przeprowa-

dziliśmy pierwsze w tym roku lekcje europejskie! 
             Zajęcia poświęcone zostały integracji europejskiej. Uczniowie poznali Ojców Założycieli Europy i 
ich wkład w budowę Wspólnot Europejskich. Poprzez kolejne ćwiczenia i pracę w grupach uczestnicy po-
znawali kolejne etapy integracji, idee jakie przyświecały budowie UE i najważniejsze daty i wydarzenia, któ-
re pamiętać powinien każdy Europejczyk. 
               Podczas zajęć wspólnie z młodzieżą zobaczyliśmy jak powiększała się UE i które państwa do niej 
dołączały w kolejnych latach. Szczególną uwagę poświęciliśmy największemu rozszerzeniu UE. Młodzież 
dowiedziała się, jakie państwa oprócz Polski weszły do Unii w 2004 roku i na jakim są obecnie etapie inte-
gracji. Na koniec zajęć uczestnicy dowiedzieli się także, jakie państwa chcą przystąpić do UE. 
Każdy z uczniów otrzymał publikacje nt. UE. 

2. Pierwsze lekcje europejskie w Nowym Roku 

Nauczycielu! Jeśli planujesz przeprowadzić w swojej 

klasie lekcje o tematyce europejskiej, zgłoś się do 

nas! 

Zajęcia, które poprowadzi przedstawiciel PIE ED-

Toruń będą bezpłatne, ciekawe, urozmaicone kon-

kursami. Program lekcji jest dopasowany do grupy 

wiekowej. 

Skontaktuj się z nami osobiście w godzinach pracy 
biura, mailowo: europedirect-torun@byd.pl lub tele-
fonicznie:  
052 567 00 09. 

4. Zgłoś swoją klasę na lekcje europejskie! 



3. XII edycja Gwiezdnego Kręgu! 

1. Zostań wolontariuszem roku! 

 Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mogą wziąć udział w konkursie 
na najaktywniejszych wolontariuszy. Wystarczy przygotować dwuminutowy film! Do uczestnictwa w konkursie 
ministerstwo zaprasza uczniów, którzy w różnorodny sposób, dobrowolnie i bez wynagrodzenia angażują się w 
pracę na rzecz innych osób lub instytucji.  
Co musi zrobić szkoła, aby zgłosić się do udziału w konkursie? Przygotować dowolną techniką maksymalnie 
120-sekundowy film prezentujący kandydata na „Wolontariusza Roku” oraz jego pracę na rzecz propagowania 
idei wolontariatu.  

Nagranie należy przesłać do Ministerstwa Edukacji Narodowej wraz z krót-
kim uzasadnieniem. Przy ocenie filmów MEN weźmie pod uwagę m.in. skalę 
działań podejmowanych przez wolontariusza oraz widoczne i realne efekty 
jego pracy i działań. Konkurs jest elementem obchodów „Roku Wolontaria-
tu”, ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 
2016/2017. MEN czeka na zgłoszenia do 30 kwietnia 2017 r. „Wolontariusza 
Roku” poznamy 16 czerwca 2017 r. podczas gali w gmachu MEN w Warsza-
wie. Szczegóły na: https://goo.gl/PtygtA  

 Już po raz dwunasty Miasto Słupsk i Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej organizuje Ogólno-
polską Olimpiadę Wiedzy o Unii Europejskiej „GWIEZDNY KRĄG”. W tym roku do zespołu organizacyjnego do-
łączył Słupski Instytut ds. Młodzieży. Partnerem Olimpiady jest Sieć Informacyjna Europe Direct w Polsce. 

Dzięki wsparciu udzielonemu przez Mieczysława Struka – Marszałka Województwa Pomorskiego i Przewodni-
czącego Zarządu Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” nagrodą główną dla trzech laureatów jest 
staż w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli. 

Szczegółowy harmonogram przebiegu Olimpiady, zagad-
nienia, a także regulamin znajdują się na stronie interneto-
wej Olimpiady (http://gwiezdnykrag.pl/). Chcesz wziąć 
udział w Olimpiadzie? Nic prostszego! Zarejestruj się na 
Słupskiej Miejskiej Platformie E-Learningowej 
(szkolenia.slupsk.eu) do 28 lutego 2017 roku! 

Kontakt: kontakt@gwiezdnykrag.pl 
 
  

 Do 20 lutego 2017 roku można nadsyłać zgłoszenia do 
konkursu, organizowanego wspólnie przez Parlament Europej-
ski i Fundację Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w 
Akwizgranie. 
Zgłaszać mogą się osoby w wieku 16 – 30 lat, realizujące różne-
go rodzaju działania ułatwiające porozumienie i współpracę mię-
dzy Europejczykami, np. programy wymiany młodzieży, projekty 
artystyczne czy internetowe.  

Łączna pula nagród pieniężnych to 15 000 euro. Trzy zwycięskie 
projekty otrzymają fundusze na dalszy rozwój w wysokości 7 500, 5 000 oraz 2 500 euro. Zwycięzcy zostaną także 
zaproszeni do siedziby Parlamentu Europejskiego. Wszyscy nominowani do nagrody przez krajowe jury będą 
zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród w Akwizgranie w maju 2017.                                      

Strona konkursu: https://goo.gl/MZKgLF  

2. Nagroda im. Karola Wielkiego 

https://goo.gl/PtygtA
http://gwiezdnykrag.pl/
http://www.charlemagneyouthprize.eu/
https://goo.gl/MZKgLF


 Unia Europejska zainwestuje ponad 432 mln euro z Funduszu 
Spójności w rozbudowę warszawskiego metra, zgodnie z założeniami 
strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej w ramach unii energetycz-
nej. Dzięki inwestycji powstanie 6 nowych stacji na linii M2, terminal 
techniczny, a do dotychczasowego taboru dołączy 13 nowych pociągów. 
Prace mają zostać zakończone do listopada 2019 r.  

Z dniem 1 stycznia 2017 r. Malta rozpoczęła sześciomiesięczny 
okres sprawowania Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Pod-
stawowe cele tego kraju to jednolity rynek, polityka morska, migra-
cje oraz bezpieczeństwo wewnątrz Unii. W obsza-
rze turystyki prezydencja maltańska zorganizuje konferencję wy-
sokiego szczebla. Tematem spotkania będzie promowanie UE jako 
kierunku turystycznego, turystyka nadmorska i morska oraz eko-
nomia współdzielenia.  

1. Malta obejmuje przewodnictwo w Unii Europejskiej! 

W obszarze aktywności fizycznej Malta  przewodniczyć będzie pra-
com nad stworzeniem rezolucji w sprawie trzeciego planu prac 
Unii Europejskiej w dziedzinie sportu. Co więcej, mieszkańcy Malty 
zaproponują przyjęcie konkluzji dotyczących włączenia społeczne-
go poprzez wolontariat.  Ważnym przedsięwzięciem będzie Europejskie Forum Sportu, które odbędzie się na Mal-
cie 8 i 9 marca 2017 roku.  

2. Warszawskie metro ze wsparciem Z Unii 

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/poland/news/170109_metro_pl 

 Dzięki unijnym funduszom powstanie brakujący odcinek autostrady 
A1, między Częstochową i Pyrzowicami w województwie śląskim. Komisja 
Europejska zadecydowała o przeznaczeniu na ten cel 315 milionów EUR z 
Funduszu Spójności. Nowy odcinek autostrady powinien być oddany do 
czerwca 2019 r.  
 
Szczegóły na stronie:   
http://ec.europa.eu/poland/news/170123_autostrada_pl 

3. Środki na autostradę w Polsce z EFS 

 Czy słyszałeś o programie "Europa dla Obywateli"? A może brałeś/aś udział w jednym z 
projektów realizowanych w jego ramach? Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, 
których celem jest ocena dotychczasowych 
osiągnięć „Europy dla obywateli”. To okazja, 
by wyrazić swoje zdanie i zaproponować zmia-
ny. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy 
do poświęcenia 10 minut na wypełnienie ankie-
ty – jest na to czas do 10 kwietnia br.   

4. Oceń „Europę dla Obywateli” 

Link do ankiety:  https://goo.gl/P23iaJ  

http://ec.europa.eu/poland/news/170109_metro_pl
http://ec.europa.eu/poland/news/170123_autostrada_pl
https://goo.gl/P23iaJ


5.  Europejski Korpus Solidarności w Polsce 

 Uczniowie z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski wzięli udział w konkursie 
"Inwestujemy u siebie". Jury konkursu wybierze sześć najlepszych prac w każdej z kategorii wiekowej. Finali-
ści zostaną zaproszeni na galę, która odbędzie się w marcu 2017 r. w 
Warszawie.   

Spośród nadesłanych na konkurs prac jury I etapu wybrało w sumie 
16 prac: 8 prac w kategorii szkoły ponadgimnazjalne i 8 prac w kate-
gorii szkół gimnazjalnych. 

Wybrane prace oceni jury II etapu konkursu na początku lutego br. 
Wówczas ukaże się informacja, które zespoły zostaną zaproszone na 
finał konkursu, który odbędzie się w siedzibie Przedstawicielstwa 
Komisji Europejskiej w Polsce pod koniec marca br. (dokładna data 
zostanie podana w późniejszym terminie). 

Celem Konkursu było zwiększenie wiedzy uczniów i uczennic szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat działań podejmowa-
nych przez Komisję Europejską w zakresie pobudzania rynku pracy, 
gospodarek krajowych w skali mikro- i gospodarki unijnej m.in. po-
przez promowanie i umożliwianie wdrażania rozwiązań innowacyj-
nych i inwestycji, jako szansy na nowe miejsca pracy. 

Zadaniem uczniów było zespołowe (3-osobowe zespoły) przygotowanie i przekazanie - zgodnie ze szczegóło-
wymi wytycznymi - pracy konkursowej, w której przedstawią własny pomysł na to, jak poprzez inwestycje w 
innowacyjne rozwiązania stworzyć nowe miejsca pracy w firmie działającej na wybranym lokalnym rynku. 
       Szczegółowe informacje: https://goo.gl/HVra1o  

 Europejski Korpus Solidarności to kompleksowy program umożliwiający osobom w wieku 18-30 lat zaan-
gażowanie się w wolontariat, odbycie praktyk, a nawet znalezienie pierwszej pracy. Inicjatywa została zainaugu-
rowana pod koniec ub.r. W czwartek 19 stycznia br. Warszawę odwiedził Joseph Jamar, koordynator EKS z ra-
mienia Komisji Europejskiej, który spotkał się m.in. z przedstawicielami polskich organizacji planujących włącze-
nie się w tworzenie Korpusu.  

Powstanie Europejskiego Korpusu Solidarności zapowiedział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude 
Juncker w swoim Orędziu o stanie Unii z 14 września 2016. Rejestracja ochotników do EKS ruszyła trzy miesiące 
później - 7 grudnia. Po kilku dniach liczba zgłoszeń przekroczyła 10 000. Ambitnym planem twórców EKS jest 
zgromadzenie do końca 2020 r. bazy 100 tys. młodych ludzi, którzy chcieliby włączyć się w pomoc społeczno-
ściom lokalnym dotkniętym np. klęskami żywiołowymi.  

Szczegółowe informacje: http://ec.europa.eu/poland/news/170120_jamar_pl 

Strona EKS: https://europa.eu/youth/SOLIDARity_pl 

 

6. „Inwestujemy u siebie” 
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