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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 kompetencje 

liderskie? Nie czekaj, dołącz do Klubu Liderów Młodzieżowych               

działającego przy Punkcie Informacji  

Europejskiej Europe Direct - Toruń. Inicjatywa ma na celu promocję  

aktywności obywatelskiej oraz promocję rozwoju osobowościowego  

i zawodowego . 

Forma zajęć w ramach KLM: spotkania odbywają się dwa razy w mie-

siącu, mają formę interaktywną, opartą na dyskusji nt. aktualnych kwe-

stii europejskich. 

Jak się zgłosić? To proste! Wystarczy przesłać zgłoszenie na ad-

res: europedirect-torun@byd.pl lub skontaktować się telefonicznie. (52 

567 00 09) z biurem Europe Direct - Toruń.  

Cel: 

 promowanie wartości demokratycznych, 

otwartości, tolerancji 

 promowanie postaw przedsiębiorczych  

Wszystkim przyszłym  i obecnym sympatykom  pracownicy 

PIE Europe Direct- Toruń   składają najserdeczniejsze życze-

nia noworoczne, spełnienia zamierzonych celów, wielu inspi-

rujących chwil, zdrowia oraz energii do podejmowania coraz 

to nowszych wyzwań, dzięki  którym  praca i nauka stanie się 

przyjemnością!  

Co zyskujesz dzięki uczestnictwu? 

 wiedzę nt. możliwości, jakie stwarza  

młodym ludziom Unia Europejska, 

 dostęp do aktualności nt. programów gran-

towych, możliwości podjęcia nauki, pracy, 
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3. Dyżury eksperta do spraw funduszy europejskich -   26  maja 2014 r. 

3. Spotkanie z ekspertem — 18 stycznia 2016 

 Zapraszamy na comiesięczne, bezpłatne spotkanie z ekspertem ds. fundu-
szy europejskich. Odbędzie się ono 18 stycznia 2016r. (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 Toru-
niu. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci wzięcia udziału w spotkaniu, kon-
taktując się z konsultantem osobiście w godzinach pracy biura, mailowo: europe-
direct-torun@byd.pl lub telefonicznie: 052 567 00 09. 

W ramach działań PIE ED– Toruń podczas Tygodnia dla Rozwoju odbyły się warsztaty z uczniami szkół po-

nadgimnazjalnych w Toruniu pt. „Wolontariat ma znaczenie”, które realizowano we współpracy z Eurode-

skiem. Warsztaty przeprowadzili wolontariusze zagranicz-

ni, którzy przyjechali z fundacji „Wiatrak” w Bydgoszczy. 

Uczniowie z zainteresowaniem słuchali opowieści gości z 

Rumunii, Hiszpanii i Szwecji, którzy żywo angażowali się w 

dyskusję i przekonywali uczestników spotkania, że warto 

jest angażować się i być aktywnym na forum europejskim. 

Ponadto, przedstawili korzyści płynące z udziału w różne-

go rodzaju projektach, które zwiększają  mobilność, a tak-

że umiejętność integrowania się z mieszkańcami innych 

krajów.  

Dziękujemy za  uwagę i aktywny  udział w spotkaniach! 

 

2. Sezon na aktywność! 

Punkt informacji europejskiej ED  - Toruń zaprasza na-

uczycieli ze wszystkich szkół w Toruniu i okolicach do 

współpracy przy organizacji lekcji europejskich z zakresu 

komunikacji, roli  w UE, a także zasad integracji  oraz hi-

storii wspólnoty. Po dokładnym uzgodnieniu terminu i 

charakteru spotkania, pracownicy punktu ED - Toruń po-

starają się przygotować odpowiednie ćwiczenia, zabawy 

oraz gry zespołowe, które wprowadzą uczniów w temat 

zajęć. Po każdych zajęciach najbardziej aktywni uczestni-

cy zostaną nagrodzeni drobnymi gadżetami .  

4. Uwaga nauczyciele! Lekcje europejskie — reaktywacja! 



1. Czas na Ciebie! Zaprojektuj własne logo Eurojust! 

 Eurojust to Europejska Jednostka Współpracy Sądowej z siedzibą w 
Hadze (Holandia), która na co dzień zajmuje się zwalczaniem transgranicznej 
przestępczości zorganizowanej. W ostatnim czasie ogłosiła konkurs na nowy, 
innowacyjny znak graficzny. Gorąco zachęcamy studentów sztuk pięknych, 
grafiki, projektowania, architektury, marketingu oraz innych chętnych do 
udziału w konkursie. Warto zaznaczyć, że najbardziej interesujące prace zo-
staną nagrodzone wysokimi sumami pieniężnymi. Prace można nadsyłać do 

13 stycznia 2016 r.  

Eurojust został  założony w 2002 roku i jego misją jest  wzmacnianie współ-
pracy i koordynacji działań krajowych organów wymiaru sprawiedliwości w 

walce z przestępczością  na terenie Unii Europejskiej. 

Więcej informacji znajdziecie na:   http://ec.europa.eu/polska/news/

announcements/index_pl.htm 

Organizacja Narodów Zjednoczonych wyznaczyła 17 celów zrównoważonego rozwoju. Wybierz jeden z nich i 
pokaż, jak Twoim zdaniem można go osiągnąć. Na najlepszych czekają nagrody! 
 
 
Udział w konkursie mogą wziąć dzieci i młodzież w wieku od 10 
do 14 lat. Zadaniem jest napisanie wypracowania (500-700 
słów), nagranie krótkiego filmu albo stworzenie pracy plastycz-
nej, będącej odpowiedzią na pytanie jak osiągnąć wybrany cel 
zrównoważonego rozwoju.   
Uczestnicy będą podlegać ocenie w trzech kategoriach wieko-
wych: 10-14 lat, 15-19 lat oraz 20-24 lata.  
Termin nadsyłania prac: 16 stycznia 2016 r.  
Więcej informacji: http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/
konkursy/multimedialny-konkurs-unesco 

2. Zrób coś swojego! 

Już po raz 25. rusza niebywały konkurs, w którym nagroda w wysokości 2,2 tys. funtów zostanie przekazana 
autorowi najlepszej radiowej sztuki teatralnej. Konkurs został przygotowany przez  BBC World Service i Briti-

sh Council.  

Do udziału w konkursie są uprawnione wszystkie osoby pełnoletnie mieszkające poza Zjednoczonym Króle-
stwem, zarówno początkujący jak i uznani twórcy. Zadanie konkursowe opiera się na napisaniu scenariusza 
53-minutowej sztuki radiowej, przemyślanej na maksymalnie sześcioro bohaterów. Ocenie będą podlegały 
wyłącznie te prace, które nie doczekały się jeszcze profesjonalnej 

produkcji.  

Konkurs został podzielony na dwie kategorie. W pierwszej konku-
rować ze sobą będą osoby, dla których angielski jest językiem 
podstawowym, w drugiej – osoby, dla których angielski jest języ-
kiem drugim. W obu kategoriach główna nagroda wynosi 2200 fun-
tów, laureaci zostaną również zaproszeni do Londynu, by doglądać 

realizacji napisanych przez nich sztuk!!! 

Więcej informacji: http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/konkursy/sztuka-do-napisania 

3. Interaktywny konkurs UNESCO 



Bieżącymi problemami Europy są obecnie migracja, zagrożenie terroryzmem oraz sytuacja gospodarcza – to 
zdanie Polaków zapytanych w ramach badania opinii Standardowy Eurobarometr – Jesień 2015. W kraju naj-
większe obawy – zdaniem polskich respondentów -  dotyczą bezrobocia, inflacji, systemu ubezpieczeń spo-
łecznych oraz długu publicznego. Niemniej, większość pytanych 

uznaje, że sytuacja gospodarcza w Polsce jest dobra.  

W raporcie ukazane zostały wyniki badania Standardowy Eurobaro-
metr przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej przez 

konsorcjum TNS Opinion & Social. 

Standardowy Eurobarometr jest badaniem cyklicznym, realizowa-
nym co pół roku we wszystkich państwach członkowskich  oraz w 
krajach kandydujących: Turcji, byłej Jugosłowiańskiej Republice 
Macedonii, Islandii, Czarnogórze, Serbii a także na terytorium Cypru 

Północnego. 

Więcej informacji na temat raportu i aktualnych prognoz UE na stronie: http://ec.europa.eu/polska/

news/160104_eurobarometr_pl.htm 

1. Barometr europejski na Nowy Rok  

2.  Pomoc dla Litwy i Polski 

Przyjmując comiesięczny pakiet zarządzeń dotyczących uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podej-
muje czynności prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie 
wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decy-
zje te dotyczą wielu obszarów i dziedzin polityki UE, a ich zadaniem 
jest zapewnienie odpowiedniego przestrzegania prawa unijnego dla 
dobra obywateli oraz z korzyścią dla przedsiębiorstw. Niska jakość 
powietrza, przepisy dotyczące praw jazdy oraz bezpieczeństwa ludz-
kiej krwi – to główne obszary, wobec których Polska nie dopełniła zo-
bowiązań jako państwo członkowskie UE. Komisja Europejska posta-
nowiła skierować te  sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE i jed-
nocześnie wezwała Polskę do wdrożenia unijnych przepisów dotyczą-
cych systemów gwarancji depozytów bankowych.  
Decyzje podjęte w grudniu wobec Polski: http://ec.europa.eu/polska/
news/151210_infingments_pl.htm 

Odpowiednie i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody i kultury na rzecz 
turystyki, mobilność zatrudnienia i pracowników, wspieranie aktywizacji spo-
łecznej, zwiększanie międzynarodowej współpracy instytucji publicznych – to 
działania, jakie obejmie program „Interreg V-A Litwa-Polska”, przyjęty przez 
KE. Z unijnego budżetu na ten cel popłynie ponad 50 mln euro.  
Komisja Europejska przyjęła nowy program współpracy transgranicznej  
„Interreg V-A Litwa-Polska” rozporządzający budżetem wynoszącym 62 mln 
euro, gdzie  53 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego.  
Więcej informacji możecie znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/polska/
news/151216_polska_litwa_pl.htm 

3. Dym w Trybunale 



4. Ile tak naprawdę płacimy za przesyłki?  

Już w nowym roku dwa miasta – Wrocław i San Sebastian – zostaną w 2016 r. 
wizytówkami jednego z najbardziej rozpoznawalnych projektów UE. Europejskie 
Stolice Kultury są typowane z różnych krajów Europy już od 31 lat. Oficjalne roz-
poczęcie w Polsce zaplanowano na 15-17 stycznia, natomiast w Hiszpanii na 23 
stycznia. W tym samym dniu we Wrocławiu, w Hali Stulecia wystąpi legendarny 
kompozytor muzyki filmowej, Ennio Morricone. Główną atrakcją będą parady, 
które w niedzielę 17 stycznia wyruszą z czterech części miasta, by spotkać na 
Ryku Starego Miasta. Pochody, prowadzone przez artystów, będą symbolizować 
cztery Duchy Wrocławia: Duch Wielu Wyznań, Duch Innowacji, Duch Odbudowy 
i Duch Powodzi, które w specjalnej scenerii opowiedzą o wielokulturowej, intere-
sującej historii miasta. Inicjatorką projektu była grecka minister kultury Melina 
Mercouri – idea została  wprowadzona w 1985 roku.  
Więcej informacji o genezie europejskiej stolicy kultury:  http://ec.europa.eu/
polska/wroclaw/zapowiedzi/2015/160104_esk_pl.htm 

4 mld paczek rocznie jest zamawianych online i dostarczanych na obszarze Unii Europejskiej, jednak potencjał 
e-handlu jest dużo większy. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet w Saint-Louis wykazały, że koszty pa-

czek zagranicznych są prawie pięć razy wyższe od cen ich krajowych odpowiedników.  

Jedną z największych barier rozwoju e-handlu w UE są wysokie koszty 
dostaw transgranicznych – wynika z opublikowanych właśnie wyników 
badań i konsultacji dotyczących cen przesyłek. Na dzień dzisiejszy 44 
proc. klientów kupuje online w swoim kraju, ale tylko 15 proc. zagrani-
cą. - Wysokie ceny dostaw zniechęcają do sprzedaży lub zakupów z in-
nych państw członkowskich. Potencjał e-handlu nie jest wykorzystywa-

ny – mówi wiceprzewodniczący KE Andrus Ansip.  

Komisja zabiega o poprawy sytuacji i skupia się na poprawie kontroli 
regulacyjnej oraz zapewnienia jasności jeśli chodzi o proces dostarcza-
nia paczek na terenie UE. Komisja zamierza przedłożyć ukierunkowane 

środki dotyczące tych niedociągnięć na wiosnę 2016 r.  

Więcej informacji:  http://ec.europa.eu/polska/news/151222_parcels_pl.htm 

 

Staż w Komisji Europejskiej to przede wszystkim możliwość poznania zasad pracy w instytucjach unijnych. 
Jest to także świetna okazja do zdobycia istotnego doświadczenia, tak chętnie widzianego przez wielu pra-
codawców, którzy oczekują od kandydatów czegoś więcej niż tylko dy-
plomu ukończenia studiów  
Osoby starające się o staż w KE wcale nie muszą mieć doświadczenia 
zawodowego. Mile widziana natomiast będzie działalność w organiza-
cjach studenckich, praca naukowa oraz szczera motywacja do pracy. 
Wymagane jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (co 
najmniej tytułu licencjata) oraz posługiwanie się jednym z oficjalnych 
Unii Europejskiej (wśród nich znajduje się język polski) i jednym z języ-
ków roboczych UE (angielski, francuski lub niemiecki) na poziomie C1/
C2.  
 
Zapisy na jesienną edycję staży w Komisji Europejskiej właśnie ruszyły! 
Zgłoś się i przekonaj, jak Unia Europejska działa od środka. Poznasz nowych ludzi, odwiedzisz ciekawe miej-
sca, a także zaznajomisz z tajnikami pracy w Parlamencie Europejskim. Swoje zgłoszenie można przesłać do 
piątku 29 stycznia 2016 r. do godz. 12.00. Podejmij wyzwanie i spędź pięć miesięcy w Brukseli lub w jednym 
z przedstawicielstw Komisji Europejskiej w Europie!  
 
Więcej informacji o naborze i rekrutacji na: http://ec.europa.eu/polska/news/160105_taineeship_pl.htm 
 

5. Wrocław Europejską Stolicą Kultury 2016!  

6. Europa czeka na nowych stażystów! 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14647/attachments/1/translations/en/renditions/native

