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1. ED na Targach Edukacyjnych! 

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

 

 

Odwiedź nas na: 

 W ostatnim miesiącu PIE ED-Toruń uczestni-

czył w Brodnickich Targach Edukacji i Pracy oraz 

Targach Edukacyjnych w Zespole Szkół Gastrono-

miczno-Hotelarskich w Toruniu. Obydwie imprezy 

oferowały konsultacje nt. aktualnej oferty edukacyj-

nej dla młodzieży z UE. W tym zakresie pracownicy 

PIE ED-Toruń informowali zainteresowanych o moż-

liwości studiowania, odbycia stażu lub wolontariatu 

w Europie, a także szans podjęcia pracy w instytu-

cjach unijnych.  

Poza broszurami, uczestnicy targów mogli zapo-

znać się z prezentacją, dotyczącą specyfiki kształce-

nia za granicą oraz tajników europejskiego rynku 

pracy.  

2.  Spotkanie z ekspertem — 30 maja 2016 r. 

Zapraszamy na comiesięczne, bezpłatne spotkanie z ekspertem ds. funduszy 

europejskich. Odbędzie się ono 30 maja 2016 r. (poniedziałek) w godzinach 

od 16.00 do 19.00. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura Punk-

tu Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy ul. Grunwaldzkiej 25 b 

w Toruniu. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci wzięcia udziału w spo-

tkaniu, kontaktując się z konsultantem osobiście w godzinach 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. 

3. Lekcje europejskie w toku!  

 W kwietniu pracownicy PIE ED-Toruń przeprowadzili cykl warsztatów edukacyjnych, w zakresie poru-
szania się młodych ludzi na rynkach europejskich. Odbiorcami byli uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego 
w Toruniu, którzy już niedługo po raz pierwszy będą prezentować się przed swoimi pracodawcami.  

 

Scenariusze warsztatów zostały opracowane przez Krajo-

we Centrum Europass we współpracy z Krajowym Biurem 

Eurodesk głównie z myślą o młodzieży w wieku 17-19 lat, 

która już za chwilę będzie decydować o swojej przyszłości. 

Przyszłości w Unii Europejskiej. Studia? Praca? Gap year? 

To pytania, które zadaje sobie niemal każdy osiemnastola-

tek.  

Praca społeczna i uczestnictwo w projektach młodzieżowych, 

to możliwości zdobywania doświadczeń, z których każdy mło-

dy człowiek stojący u progu dorosłości powinien sobie zda-

wać sprawę.  

Udział w takich przedsięwzięciach wymaga jednak aktywnych 

kroków. Pierwszym z nich jest pisemna prezentacja swojej 

osoby w przejrzystej formie, zwiększającej szanse młodego 

człowieka w oczach np. przyszłego pracodawcy. Dokumenty 

Europass ułatwiają ten proces, proponując atrakcyjną formę, 

rozpoznawalną w całej Europie.  

Celem warsztatów było przekazanie konkretnych i praktycznych wskazówek, dzięki którym młodzi ludzie 

uzyskają szansę znalezienia wymarzonej pracy. 

 

5. Warsztaty Europass 

 20.04.2016 roku przedstawiciel Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń przeprowa-
dził cztery lekcje europejskie dla dzieci w klasach pierwszych  pt.  
„ Poznajemy symbole Unii Europejskiej”.  
W ramach lekcji poszerzono wiedzę na temat podstawowych kwe-
stii, związanych z powstaniem oraz istotą Unii Europejskiej, a także 
jej najważniejszymi symbolami, które przewijają się w codziennym 
życiu.  
 
Na początku każdej lekcji przedstawiciel PIE ED-Toruń krótko opo-
wiedział o swojej działalności oraz o tym, czego można się do-
wiedzieć w punkcie informacyjnym, a także jakiej pomocy moż-
na oczekiwać od konsultantów. Było to o tyle istotne, że dzieci 
zostały poinformowane, kto i w jakim celu może korzystać z 
pomocy PIE. 
Następnie prowadzący poprowadził krótką rozmowę o tym, jak 
wygląda życie w Europie, a także jak zmieniło się podróżowanie 
od ostatnich kilkunastu lat. Drogą dedukcji dzieci doszły do 
wniosku, że głównym atutem wspólnoty jest możliwość swo-
bodnego przepływu towarów i usług, a także bezproblemowe 
przekraczanie granic wewnątrz Unii. 
 
Po krótkiej dyskusji została przedstawiona prezentacja, dzięki któ-
rej dzieci poznały symbole Unii Europejskiej, takie jak: flaga, hymn, 
czy maskotka Syriusz. Po prezentacji dzieci otrzymały kolorowanki, 
dzięki którym przyswojenie wszystkich treści stało się o wiele ła-
twiejsze.  
Dodatkowo, przeprowadzono ćwiczenia ruchowe, polegające na 
rysowaniu flag poszczególnych krajów Unii, a następnie ułożeniu 
ich w drogę, po której każdy przemieszczał się do wybranego przez 
siebie miejsca w Europie. 
Dzieci poznały symbole Unii Europejskiej, flagi poszczególnych krajów oraz przećwiczyły umiejętność pra-
cy w grupie, która zwiększyła ich zainteresowanie zajęciami. Tematyka spotkała się z dużym entuzjazmem 
tak bliskim, a zarazem odległym dla nich zagadnieniem, jakim była Unia Europejska. 
 



1. Przygoda z filmem! 

 Młodzież z całej Europy może wziąć udział w kolejnej edycji konkursu organizowanego przez Fundację 

im. Anny Lindh i Europejski Instytut Morza Śródziemnego. Aktualnym tematem konkursu jest zapobieganie i 

zwalczanie przemocy wobec kobiet.  

Uczestnicy mogą nadsyłać prace oryginalne i wcześniej 

niepublikowane, o objętości do 2500 słów. Autorzy tek-

stów powinni dołączyć do opowiadań swoje dane oso-

bowe (imię i nazwisko, miejsce urodzenia, narodowość, 

adres pocztowy oraz e-mail). Troje zwycięzców wyłonio-

nych przez jury zostanie nagrodzonych publikacją swo-

ich prac w Internecie.  

Laureaci wezmą również udział w podróży po Hiszpanii - 8 listopada 2016 r. w Barcelonie odbędzie się ceremo-

nia wręczenia nagród. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 2 czerwca 2016 r. Jeśli marzysz o zobaczeniu Hisz-

pani, ten konkurs jest właśnie dla Ciebie! 

Więcej informacji o konkursie:  http://pluralplus.unaoc.org/ 

2. Wyjazd na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ! 

 Jesteś zainteresowany działalnością ONZ? Napisz esej na jeden z czterech zaproponowanych tema-
tów i wygraj wyjazd do Nowego Jorku, gdzie weźmiesz udział w pra-
cach polskiej delegacji na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Do 
konkursu mogą przystąpić osoby w wieku od 18 do 25 lat. Ich zada-
niem jest napisanie eseju na 100-1500 słów, odpowiadającego na 
jedno z pytań: Jak sobie wyobrażasz wkład polskiej młodzieży w 
realizację Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030? W jaki 
sposób włączyć polską młodzież w wybraną przez ciebie kampanię 
społeczną ONZ? Co młodzi Polacy wnoszą, co mogą wnieść do 
działalności ONZ i podległych jej agend? Co uważasz za najważniej-

sze osiągnięcie Polski w ONZ? 

Ostatecznego wyboru Młodzieżowego Delegata na 71. sesję ZO Na-
rodów Zjednoczonych dokona MSZ spośród dwójki finalistów zare-

komendowanych przez Komisję konkursową.  Zgłoszenia można nadsyłać do 22 maja. 

Szczegóły na: http://prom.info.pl/mlodziezowydelegat/ 

3. Konkurs na opowiadanie 

 Zaczynasz swoją przygodę z filmem? Chcesz zdobyć doświadczenie w kinematografii? Zaprezentuj 
swoje zdolności na Encounters Short Film & Animation Fe-
stival w Bristolu. Zaproszenia na festiwal zostaną wręczone 
laureatom konkursu DepicT! na najciekawszy 90-sekundowy 
film, zrealizowany dowolną techniką i w dowolnej konwencji (z 
wyjątkiem reklamy) później, niż we  wrześniu 2015 r.  
Zdobywca pierwszej nagrody otrzyma 2500 funtów i zostanie 
zaproszony do udziału w festiwalu w Bristolu (20-25 września 
2016 r.), w trakcie którego będzie miał niepowtarzalną szansę 
zaprezentować się przed środowiskiem filmowym.  
Zgłaszane do konkursu filmy powinny być zrealizowane w ję-
zyku angielskim (lektor lub napisy). Każdy uczestnik może na-
desłać do 10 propozycji. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 4 
lipca 2016 r. 
 
Więcej informacji: http://www.depict.org/competition/ 



 Realizowałeś innowacyjne projekty służące upowszechnianiu demokracji? Wiesz, co należy zrobić, 

by jej założenia były wciąż atrakcyjne i świeże? Przedstaw swoje pomysły podczas spotkania w Strasburgu. 

Spotkanie corocznie gromadzi przywódców politycznych, liderów opinii, działaczy społecznych oraz przed-

stawicieli biznesu, mediów i szkolnictwa wyższego.  

Tematem rozmów są kluczowe wyzwania dla demokracji 

i szukanie nowych dróg jej rozwoju. Tegoroczna edycja 

konferencji odbędzie się w dniach od 7 do 9 listopada. 

Jej tematem będą relacje między edukacją i demokracją. 

Uczestnicy spotkania będą dyskutować o tym, czy obie 

te sfery mogą się wzajemnie wspomagać i stanowić wspólną odpowiedź na pojawiające się nowe podziały w 

społeczeństwie Szczególnie sporo uwagi eksperci poświęcą na poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, w jaki 

sposób edukacja i demokracja mogą wspólnie przyczynić się do wychowania aktywnych obywateli, zdol-

nych do krytycznego myślenia i analizowania rzeczywistości.   

Masz pomysł na laboratorium, dyskusję, warsztaty? Nie czekaj! Zgłoś się do 15 maja! 

Więcej informacji na: http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/wydarzenia/swiatowe-forum-na-rzecz-demokracji 

2. Forum na rzecz demokracji 

1.   Bezpieczeństwo w miejscu pracy 

 Trwa nabór wniosków o dofinansowanie działań wspierających tworzenie Europejskiego Ochotni-
czego Korpusu Pomocy Humanitarnej. Komisja Europejska planuje wspomóc projekty związane z delegowa-
niem wolontariuszy w celu "wspierania i uzupełniania pomocy humanitarnej 
w państwach trzecich".  
 
Chodzi o działania mające na celu ograniczenie ryzyka występowania klęsk 
żywiołowych, zwiększanie gotowości na wypadek ich zaistnienia oraz lep-
szą koordynację pomocy doraźnej oraz działań na rzecz odbudowy i rozwo-
ju. Wnioski o dofinansowanie mogą składać tylko organizacje posiadające 
certyfikat przyznany w ramach inicjatywy „Wolontariusze pomocy UE”.   
Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów w ramach 
zaproszenia wynosi 8,4 mln euro. Pieniądze dzielone będą w dwóch turach: 
na projekty realizowane w okresie od 1 października 2016 r. do 31 stycznia 2017 r., oraz na działania zapla-
nowane w terminie od 1 lutego 2017 r. do 31 maja 2017 r. 
 
Szczegóły na: http://ec.europa.eu/polska/news/160330_pomoc_pl.htm 

 Ruszyła ogólnoeuropejska kampania, która ma uświadomić mieszkańcom całej Europy, jak istotne jest 

bezpieczeństwo w miejscu pracy. Celem programu jest zwiększenie świadomości dotyczącej konieczności od-

powiedniego zarządzania kwestiami bezpieczeństwa i zdrowia w zakładach pracy.  

Dwuletni cykl imprez oraz wydarzeń będzie największym na świe-

cie przedsięwzięciem poświęconym tej tematyce. Organizatorami 

kampanii są: Komisja Europejska, Europejska Agencja Bezpieczeń-

stwa i Zdrowia w Pracy oraz holenderska prezydencja w Radzie UE. 

Instytucje te pragną zwrócić uwagę na kwestię zapobiegania zagro-

żeniom oraz właściwego dopasowania obowiązków do możliwości 

pracowników, zarówno na starcie kariery, jak i pod koniec. W ra-

mach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. Europejskie Tygodnie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, konkurs 

dobrych praktyk pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” oraz spotkanie na szczycie kończące kam-

panię.  Więcej informacji: https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-

workplaces-all-ages 

3. Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej 

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en


 Telefonowanie i surfowanie po Internecie podczas wypraw po Unii Europejskiej może być jeszcze tań-

sze! Operatorzy – na polecenie Komisji Europejskiej – 30 kwietnia 

obniżyli stawki. Różnice między stawkami krajowymi a międzynaro-

dowymi (w granicach UE) są już naprawdę niskie. Mogą sięgać 5 

eurocentów za minutę w przypadku rozmów wychodzących i 2 eu-

rocentów za wysłany SMS. Cena za przesłanie 1 MB danych przez 

granicę może być tylko o 5 eurocentów wyższa niż za tę samą usłu-

gę w granicach kraju.  

Co istotne – różnice między stawkami krajowymi i międzynarodo-

wymi będą obowiązywać jedynie przejściowo. Od połowy czerwca 

2017 r. Europejczycy będą płacić za krajowe i międzynarodowe 

usługi komunikacyjne takie same stawki. Więcej informacji na: 

http://ec.europa.eu/polskanews/160317_nawozy_pl.htm 

5. Opłaty za roaming coraz niższe! 

6. Pochwalmy się naszym dziedzictwem! 

 Europeana280 to nowa, międzynarodowa kampania, która ma zainteresować Europejczyków dziedzic-

twem kulturalnym i artystycznym Starego Kontynentu. Pomysłodawcą akcji jest europejska biblioteka cyfrowa 

Europeana. Poprosiła ona państwa członkowskie UE do wskazania co najmniej dziesięciu dzieł sztuki z pań-

stwowych zbiorów, które wywarły największy wpływ na 

sztukę europejską. Dzieła te trafiły do internetowej kolekcji 

biblioteki – można je już oglądać w sieci.  

Polska zgłosiła m.in. „Bitwę pod Grunwaldem” Jana Matej-

ki i „Statuty” Jana Łaskiego. Start kampanii pokrył się w 

czasie z uruchomieniem Kolekcji Dzieł Sztuk Europeana – 

internetowej bazy prac europejskich artystów, głównie mi-

strzów malarstwa. Wśród zgromadzonych obrazów są 

m.in. „Kobiety z Tahiti” Paula Gauguina, „Panny dwor-

skie”  Diego Velázqueza czy „Sălciile de la Chiajna” Ștef-

ana Luchiana. 

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/160317_roads_pl.htm 

 

 Usystematyzowany Dialog to procedura konsultacji między instytucjami UE a młodymi ludźmi w Euro-
pie. Podczas Europejskiej Konferencji Młodzieżowej, zorganizowanej na początku kwietnia w Amsterdamie, za-
prezentowano nowy, półtoraroczny cykl tej współpracy.  
We wszystkich państwach UE odbędą się konsultacje z młodzieżą, pod-
czas których będą oni mogli wskazać problemy wymagające rozwiązania 
i wyrazić swoje opinie.  
W organizacji konsultacji pomóc mają wytyczne, zredagowane przez 
uczestników amsterdamskiego spotkania. Napisano w nich m.in., że 
„Młodzi ludzie potrzebują przestrzeni i szans, by rozwijać swoje kompe-
tencje osobiste, społeczne i obywatelskie.  
Bez dostępu do odpowiednich informacji i umiejętności, młodzież może 
zostać wprowadzona w błąd i ulec wpływom, które ograniczą jej możliwo-
ści życiowe, zdolność formułowania opinii i dostęp do przysługujących 
praw, a także utrudnią aktywne korzystanie z uprawnień obywatelskich”.  
 
Wyniki konsultacji organizowanych w ramach V rundy Usystematyzowanego Dialogu będą tematem dyskusji w 
trakcie kolejnej Europejskiej Konferencji Młodzieżowej na Słowacji. 
 

Więcej informacji na: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langId=en&pubId=7877 

4. Dialog z młodzieżą podtrzymany 

http://www.europeana.eu/portal/collections/art-history?view=grid
http://www.youthforum.org/assets/2016/04/Guiding-Framework-EU-Youth-Conference-Amsterdam.pdf

