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1. Dzień dziecka w Tucznie!  

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

 

 

Odwiedź nas na: 

1 czerwca po raz kolejny świętowaliśmy Dzień Dziecka w Tucznie, 

gdzie wspólnie z Zespołem Placówek Oświatowych organizowaliśmy fe-

styn rodzinny. Jest to dla nas szczególne wydarzenie, które w wyjątkowy 

sposób łączy Dzień Dziecka z Dniem Matki i Ojca.  

Wydarzenie rozpoczęło 

uroczyste przywitanie gości  

i występy taneczno-muzyczne 

uczniów szkoły. Następnie 

wszyscy pracownicy i wycho-

wankowie odśpiewali hymn 

Unii Europejskiej „Odę do ra-

dości”. Po części oficjalnej 

nadszedł czas na zabawy  

i konkursy dla rodziców i dzie-

ci. A było w czym wybierać!  

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń przygotował 

dla uczestników zabawy wiele konkurencji i zabaw- quiz o numerze alar-

mowym 112, konkurs na najładniejszego Syriusza oraz Europejskie Koło 

Fortuny. Ponadto w programie było malowanie twarzy, zabawy na tram-

polinie, projektowanie biżuterii z makaronu, przeciąganie liny. Na wszyst-

kich czekał również słodki upominek. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w przyszłorocznych obcho-

dach Dnia Dziecka. Staramy się  towarzyszyć naszym najmłodszym fa-

nom w tym ważnym dla nich dniu! 

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


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

2. Spotkanie z dyrektorami szkół w Inowrocławiu! 

 16 czerwca przedstawiciele PIE ED- Bydgoszcz i Toruń spotkali się w Inowrocławiu z dyrektorami 

lokalnych szkół ponadgimnazjalnych. Wspólnie zaprezentowaliśmy sieć Europe Direct i działania naszych 

Punktów. Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom coraz więcej osób będzie mogło wziąć udział w na-

szych inicjatywach i skorzystać z porad, usług i informacji, które oferujemy. Serdecznie dziękujemy raz 

jeszcze za zainteresowanie i do zobaczenia! 

3.  Spotkanie z ekspertem — 11 lipca2016 r. 

Zapraszamy na comiesięczne, bezpłatne spotkanie z ekspertem ds. funduszy eu-

ropejskich. Odbędzie się ono 11 lipca 2016 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. Prosi-

my o wcześniejsze zgłoszenie chęci wzięcia udziału w spotkaniu, kontaktując się 

z konsultantem osobiście w godzinach pracy biura, mailowo: europedirect-

torun@byd.pl lub telefonicznie:  052 567 00 09. 

4. Aktywni Europejczycy w Inowrocławiu! 

 UE stanowi od lat gwarant pokoju i bezpieczeństwa w Europie, niestety niedaleko od naszych gra-
nic nadal wybuchają konflikty. Jak powinna wyglądać nasza pomoc dla osób z państw dotkniętych kryzy-
sami?  
Wychodząc naprzeciw potrzebom informacyjnym obywateli regionu zorganizowaliśmy seminarium pt. 
„Migracje: wyzwanie dla Europy” . Wokół tematyki migracyjnej narosło w ostatnim czasie wiele mitów i 
nadinterpretacji. Naszym celem było usystematyzowanie zagadnienia migracji i zapoznanie odbiorców z 
tą kwestią także od strony naukowej.  
 
Do udziału zaprosiliśmy ekspertów z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK: dr hab. Jac-
ka Knopka prof. UMK 
„Migracje transkontynentalne w dziejach Europy” oraz mgr Wojciecha Spirewskiego„Współczesne migra-
cje do Europy z krajów arabskich i muzułmańskich”. 



 „Europa. Otaczają nas cuda” – to hasło nowej kampanii informacyjnej, mającej udowodnić, że Europej-

czycy wcale nie muszą jeździć daleko, aby odnaleźć to, czego szukają.  

Kampania ma przekonać mieszkańców Starego Kontynentu do wy-

bierania mniej uczęszczanych ścieżek, by odkryć, poznać i docenić 

różnorodność i niebywały charakter rzadziej odwiedzanych euro-

pejskich atrakcji turystycznych. Aby przekonać się o tej różnorod-

ności – należy zajrzeć na europejską Mapę cudów na Facebooku. 

Poprzez aplikację Europe. Wonder is all around (dostępnej po zalo-

gowaniu) Europejczycy mogą dzielić się informacjami o wyjątko-

wych miejscach, smakach i historiach. Warto do dołączyć do tej 

społeczności i opisać swoje turystyczne fascynacje! Osoby korzystające z aplikacji będą miały szansę zdobyć 

wspaniałe nagrody.  

Więcej informacji o konkursie:  http://europa.eu/readyforeurope/#/pl/ 

2. Stwórz własny esej o przedsiębiorczości! 

 W ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Firm (European SME Week), Komisja Europej-
ska rozpisała konkurs na najciekawszy tekst na temat: „Co może zrobić Unia, by zachęcić młodych do prowa-
dzenia biznesu?”. 
 
W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku od 16 do 25 
lat. Ich zadaniem jest napisanie tekstu liczącego nie więcej 
niż 2500 słów na wymieniony powyżej temat.  Autor najcie-
kawszego eseju otrzyma zaproszenie na Zgromadzenie Ma-
łych i Średnich Firm (SME Assembly) organizowane w listo-
padzie w Bratysławie. 
Podczas tego wydarzenia laureat konkursu będzie mógł 
przedstawić swoje pomysły gronu 600 przedstawicieli świa-
ta biznesu i przedsiębiorczości. Nagrodą dla osób, które 
zajmą drugie i trzecie miejsce będzie wyświetlenie filmów prezentujących ich teksty. Termin nadsyłania zgło-
szeń mija 2 września 2016 r. Dodatkowe informacje na stronie Komisji Europejskiej. 

 

Szczegóły: https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/europeansmeweekyouthessaycompetition2016/ 

3. Komisja Europejska promuje turystykę! 

 Młodzi ludzie w wieku od 18 do 30 lat mogą wziąć udział w konkursie fotograficznym organizowanym 

przez Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP). Zadaniem uczestników będzie 

zrobienie zdjęcia, które w jak najlepszy sposób zobrazuje, jak czują się w 

swoim miejscu nauki lub kształcenia zawodowego.  Fotografie należy za-

mieścić w serwisie Instagram i oznaczyć tagiem #CedefopPhotoAward.  

Osoby, które zdobędą pierwszą i drugą nagrodę otrzymają zaproszenie do 

siedziby CEDEFOP w Salonikach (Grecja) oraz na weekend inaugurują-

cy 57th Thessaloniki International Film Festival (4-6 listopada 2016 r.) Ter-

min nadsyłania zdjęć mija 11 września 2016 r. Dodatkowe informacje na 

stronie CEDEFOP 

Więcej informacji: http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/take-part-second-phase-
cedefopphotoaward 

1. Pokaż nam jak się uczysz! 

https://apps-europa.eu/Tourism/wondersineu/pl
https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/youth
http://www.filmfestival.gr/


 Zachęcamy do udziału w XI Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, organizowanego w dniach 5-9 
września 2016 r. w Nowym Sączu. Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw już od jedenastu lat organi-
zuje w Nowym Sączu Forum Ekonomiczne Młodych Liderów.  
 
Wydarzenie to każdego roku przyciąga prawie 400 młodych 
liderów organizacji pozarządowych, studenckich, społecz-
nych, ekonomicznych, a także młodych naukowców, dzienni-
karzy i przedsiębiorców z 42 państw europejskich do Małopol-
ski (Nowego Sącza, Krynicy i Krakowa). Biorą oni udział w de-
batach i spotkaniach z przedstawicielami życia politycznego i 
biznesowego Europy, ale także sami mają możliwość dzielenia 
się własnymi doświadczeniami, zdobywania kontaktów i planowania wspólnych projektów. W Małopolsce spo-
tykają się młodzi liderzy z całej Europy, aby tworzyć pomysły  i rozmawiać o przyszłości naszego kontynentu.  
 
Wszelkie dodatkowe informacje, dotyczące naszego wydarzenia uzyskać można na stronie internetowej Forum: 

http://www.forum-leaders.eu 

2. Ekonomiczne Forum Młodych!  

1.   Podziel się swoją opinią o informacji młodzieżowej! 

 Inicjatywa „EU Aid Volunteers” łączy wolontariuszy i organizacje z różnych krajów, które są zaintere-
sowane współpracą na rzecz wspierania i uzupełniania pomocy humanitarnej poza granicami UE. Program 
zakłada m.in. przeszkolenie około 4 tys. wolontariuszy i włączenie ich do odpowiednich organizacji humani-
tarnych w krajach dotkniętych klęskami żywiołowymi. Oferuje także moż-
liwości budowania potencjału organizacji humanitarnych i społeczności 
lokalnych pracujących w krajach dotkniętych kryzysem humanitarnym. 
Obecne zaproszenie do składania wniosków ma na celu zwiększenie 
zdolności przyszłych organizacji przyjmujących w zakresie przygotowa-
nia na kryzysy humanitarne i reagowania na nie. Ponadto udzielone zo-
stanie wsparcie działań służących zwiększeniu zdolności technicznych 
przyszłych organizacji wysyłających w zakresie uczestniczenia w inicja-
tywie „EU Aid Volunteers”. 
Całkowity szacunkowy budżet przeznaczony na współfinansowanie pro-
jektów wynosi 7 960 000 EUR. Maksymalna kwota dotacji wyniesie 700 
000 EUR, a wartość każdej dotacji będzie wynosić pomiędzy 100 000 a 
700 000 EUR.  
 

Szczegóły na: https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/technical-assistance-and-capacity-

building-eacea272016_en 

 Masz pomysł, jak promować aktywność społeczną wśród młodych ludzi? Podziel się nim z komisarzem 
UE ds. młodzieży. Internetowe konsultacje to część inicjatywy „One million young people initiative”, której celem 
jest zwiększenie do 2019 r. liczby aktywnych społecznie młodych Europejczyków do miliona.  
Aby zrealizować ten cel, komisarz UE ds. młodzieży Tibor Navracsics chce po-
znać poglądy samych zainteresowanych i ich pomysły na to, jak skutecznie do-
trzeć do młodzieży. Pytania w ankiecie dotyczą sposobów na zachęcenie mło-
dych do aktywności, ścieżek informowania młodzieży o możliwościach w tym za-
kresie, odpowiedniej uznawalności różnych form działalności społecznej oraz 
możliwych ułatwień w podejmowaniu tego rodzaju aktywności. 
 

Nadesłane opinie zostaną wykorzystane przez komisarza i jego pracowników w 

celu kształtowania polityki i strategii na poziomie europejskim i krajowym. Aby 

wypełnić ankietę (w jęz. polskim), należy wejść na stronę Komisji Europejskiej. 

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/160602_collaboratice_pl.htm 

3. EU Aid Volunteers 

http://www.forum-leaders.eu/


 Spotkanie przedstawicieli prawie 30 sieci i punktów informacyjnych Unii Europejskiej odbyło się  
16 czerwca br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(MSWiA) w Warszawie.  
Konferencja, która odbyła się już po raz trzeci, zorganizowana została przy 
współpracy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce (PKE) oraz 
działającego przy MSWiA Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sie-
ci Migracyjnej w Polsce. 
Głównym celem konferencji było przybliżenie działalności informacyjnej oraz 
wzajemne poznanie planów komunikacyjnych wszystkich sieci. Reprezento-
wane instytucje i organizacje miały okazję do nawiązania współpracy w zbli-
żonych tematycznie obszarach ich działalności. Zwieńczeniem spotkania 
były seminaria tematyczne dotyczące Planu Inwestycyjnego dla Europy oraz 
zagadnienia migracji w Polsce i w Europie.  
 
Więcej informacji na stronie: http://ec.europa.eu/polska/news/160617_sieci_informacyjne_pl.htm 

 

5. Wspólne spotkanie sieci informacyjnych 

6. Spotkanie Kristaliny Georgiewej z Beatą Szydło 

 Tematem rozmów wiceprzewodniczącej Georgiewy z przedstawicielami rządu była rewizja unijnego 
wieloletniego budżetu na lata 2014-2020. Rozmawiała także o aktualnej sytuacji w Unii Europejskiej. Na posie-
dzeniu Sejmowej Komisji ds. UE przekonywała również, że "naszym obo-
wiązkiem jest utrzymać Unię i uczynić ją silniejszą." 
 
Po południu wiceprzewodnicząca KE wzięła udział w organizowanej 
wspólnie przez Politykę Insight oraz Przedstawicielstwo Komisji Europej-
skiej w Warszawie debacie pod tytułem "Unia na rozdrożu? Wyzwania dla 
przyszłości projektu europejskiego". Komisarz ds. budżetu i zasobów 
ludzkich wygłosiła przemówienie na temat przyszłości Unii i wystąpiła w 
moderowanej sesji pytań i odpowiedzi. 

Mówiąc o kryzysie migracyjnym komisarz powiedziała, że migracja do 

Unii Europejskiej okazała się bezprecedensowa nie tylko w kwestii roz-

miaru, ale także prędkości napływu. "Jeśli chcemy odzyskać kontrolę nad przepływami migracyjnymi musimy 

pomagać ludziom tam, gdzie się znajdują i przekonać ich, by nie podejmowali niebezpiecznych podróży." – 

mówiła Kristalina Georgiewa.  

 

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/160623_wizyta_pl.htm 

 

 Przewodniczący Schulz, przewodniczący Donald Tusk oraz premier Rutte 24   się w Brukseli na zapro-
szenie przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a Junckera. Tematem spotkania były wyniki refe-
rendum w Zjednoczonym Królestwie. Po spotkaniu wydano następujące wspólne oświadczenie:  
 
„W wolnym i demokratycznym procesie Brytyjczycy wyrazili wolę opuszczenia 
Unii Europejskiej. Ubolewamy nad tą decyzją, ale ją szanujemy. Jest to sytua-
cja bezprecedensowa, lecz jesteśmy zgodni co do jednego: będziemy stać na 
straży podstawowych wartości Unii Europejskiej, by propagować pokój i do-
brobyt jej narodów. Unia 27 państw członkowskich nadal będzie istnieć. Unia 
stanowi ramy naszej wspólnej przyszłości politycznej.  Łączą nas historia, geo-
grafia oraz wspólne interesy i na tej podstawie będziemy rozwijać naszą współ-
pracę. Wspólnie stawimy czoła wyzwaniom, by stymulować wzrost gospodar-
czy, budować dobrobyt i zapewnić naszym obywatelom bezpieczeństwo. Insty-
tucje unijne będą w pełni zaangażowane w realizację tych celów.  
 
Jeżeli chodzi o Zjednoczone Królestwo, mamy nadzieję, że będzie ono bliskim partnerem Unii Europejskiej w 
przyszłości. Oczekujemy, że Zjednoczone Królestwo przygotuje swoje propozycje w tym zakresie. Każda umo-
wa, która zostanie zawarta ze Zjednoczonym Królestwem jako państwem trzecim, będzie musiała odzwiercie-
dlać interesy obu stron i być zrównoważona pod względem praw i obowiązków”. 
 
Więcej informacji na: http://ec.europa.eu/polska/news/160624_oswiadczenie_pl.htm 

4. Oświadczenie przewodniczących UE 


