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1. Spotkania Klubu Liderów Młodzieżowych 

już trwają, dołącz do nas! 

 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 w ramach Punktu Informacji Europejskiej  

Europe Direct - Toruń. Inicjatywa ma na celu promocję  

aktywności obywatelskiej oraz rozwoju osobowościowego  

i zawodowego . 

Forma gratyfikacji aktywnych uczestników: każda osoba otrzyma 

pełne zaświadczenie, potwierdzające pracę w KLM-ie, a także może 

otrzymać zaproszenie na wizytę studyjną w Brukseli; 

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  

i kreatywnych. 

Co zyskujesz dzięki uczestnictwu? 

 wiedzę nt. możliwości, jakie stwarza  

młodym ludziom Unia Europejska, 

 dostęp do aktualności nt. programów gran-

towych, możliwości podjęcia nauki, pracy, 

stażu za granicą, wyjazdu na wolontariat;  

2. Podziel się z nami swoją opinią ! 

Czy kiedykolwiek korzystałeś z usług Punktu Informacji Europejskiej Eu-
rope Direct - Toruń? Może miałeś okazję uczestniczyć w obchodach Dnia 
Europy na Rynku Staromiejskim, odwiedziłeś naszego eksperta ds. fundu-
szy europejskich, albo wziąłeś udział w warsztatach przez organizowa-
nych przez ED-Toruń? Podziel się z nami swoją opinią! Niezwykle cenimy 
sobie Twoje zdanie! Znajdziesz ją pod adresem: https://ec.europa.eu/
eusurvey/runner/EDICfeedback2014 

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


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

3. Spotkanie z ekspertem — 14 marca 2016 r. 

 Zapraszamy na comiesięczne, bezpłatne spotkanie z ekspertem ds. fundu-
szy europejskich. Odbędzie się ono 14 marca 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. 

2. Marcowe spotkanie KLM-u już za nami! 

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 najbar-

dziej aktywni uczestnicy zostaną na-

grodzeni drobnymi gadżetami .  

4. Uwaga nauczyciele! Lekcje europejskie — reaktywacja! 

 W środę 2 marca o godzinie 16:30 w  biurze Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń 
odbyło się kolejne spotkanie Klubu Liderów Młodzieżowych.  
 
Głównym tematem rozmów była obecna sytuacja w strukturze Unii 
Europejskiej oraz kryzys strefy Schengen, wywołany przez kolejne 
fale napływu migrantów. Pomimo odmiennych zdań, uczestnicy wy-
pracowali jedno stanowisko, które ich zdaniem powinno być wdrożo-
ne, aby zapobiec kolejnym problemom. Po raz kolejny okazało się, że 
nasi młodzi liderzy potrafią znaleźć rozwiązanie na każdy temat i nie 
boją się poruszać trudnych spraw.  
 
Ponadto, prowadzący przeprowadził krótkie warsztaty pt. „Jak być 
aktywnym i bardziej zauważalnym w swojej szkole?”, podczas któ-
rych zaprezentował kilka możliwości na to, jak kreować swój wizeru-
nek w środowisku szkolnym oraz jak być bardziej zauważalnym i brać 
udział w wielu formach aktywności. Najważniejsze jest to, aby robić 
coś ponad swoje obowiązki, bo wtedy właśnie mamy szansę na roz-
wijanie swoich pasji oraz zainteresowań. 
 
Wszystkich licealistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, któ-
rzy przeoczyli nasze ostatnie spotkanie zapraszamy na kolejne, które odbędzie się w poniedziałek, 21 
marca o godzinie 17:00 w biurze ED Toruń (Zespół Szkół Samochodowych).  
 
Pamiętajcie, że za udział w KLM- ie otrzymacie zaświadczenie, które możecie załączyć do CV lub przed-
stawić swojemu nauczycielowi w celu podwyższenia oceny! 
 
  



1. „Wszyscy jesteśmy imigrantami”. 

 Do 14 kwietnia br. można zgłaszać kandydatury młodych innowatorów w ramach polskiej edycji konkur-

su „Innovators Under 35”. Na wygraną mogą liczyć liderzy innowacji, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Powin-

ni też posiadać na swoim koncie innowacyjny projekt technologiczny w takich dziedzinach, jak: internet, 

hardware, software, biotechnologia, nanotechnologia, telekomunikacja, 

transport i energetyka.  

Profile kandydatów oceni zgromadzenie ekspertów, którzy wskażą dzie-

sięciu zwycięzców polskiej edycji. Spośród wszystkich kandydatów bio-

rących udział w europejskich edycjach konkursu panel ekspertów wyło-

ni również finalistów, którzy otrzymają zaproszenie na Europejski 

Szczyt (Summit Europe) pod koniec 2016 r. Konkurs „Innovators Under 

35” przygotowuje „MIT Technology Review” – najstarszy magazyn po-

święcony technice, którego wydawcą jest Massachusetts Institute of 

Technology.  

Więcej informacji o konkursie: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,408465,konkurs-innovators-under-

35---promocja-innowacyjnych-polakow.html 

2. Rewelacyjny konkurs dla młodych muzyków! 

Grasz? Śpiewasz? Uwielbiasz muzykę? Pokaż swoje zdolności całej Europie! Zgłoś się do udziału w YO!Fest 

Emerging Bands Contest – imprezie, która towarzyszyć będzie Europejskiemu Wydarzeniu Młodzieżowemu 

(EYE). O udział w koncercie mogą ubiegać się zespoły składające się z nie więcej niż 8 muzyków w wieku od 

18 do 30 lat.  

YO!Fest Emerging Bands Contest to jedna z imprez, któ-

ra towarzyszyć będzie Europejskiemu Wydarzeniu Mło-

dzieżowemu, które odbędzie się w Strasburgu w dniach 

20-21 maja br. Dwa zespoły, które będą miały okazję wy-

stąpić na scenie, wskaże międzynarodowe jury. Organi-

zatorzy zapewniają całkowite pokrycie kosztów podróży, 

zakwaterowania i wyżywienia oraz 50 euro wynagrodze-

nia dla każdego członka zespołu. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 marca. Szczegóły na: http://

www.yofestebc.eu/ 

3. Promujemy kreatywnych Polaków! 

Przyjechałeś lub przyjechałaś do Polski z innego kraju? Znasz innych imigrantów? Chcesz podzielić się 
swoimi refleksjami na temat migracji?  
Weź udział w konkursie organizowanym przez Komisję Europejską. Jak podają pomysłodawcy konkursu, 
historia migracji w Europie jest tak długa, że tak naprawdę wszyscy możemy się uważać za przybyszy z in-
nych krajów. Celem konkursu „We Are AllI mmigrants” jest 
ukazanie bogactwa płynącego z różnorodności oraz tego, że 
współpracując i otwierając się na innych możemy wiele zy-
skać. 
 
Zadaniem uczestników jest zrobienie zdjęcia i opisanie historii 
osoby, która przeniosła się ostatnio do innego kraju. Opis nie 
powinien zawierać więcej niż 100 słów. Każdy uczestnik może 
przesłać maksymalnie trzy zgłoszenia. Osoba, która zwycięży 
w konkursie otrzyma voucher na podróż po Europie. 
Termin nadsyłania prac mija 18 marca br. 
 
Więcej informacji: http://woobox.com/9gb8c5# 



 Informacje na temat tego, jak powinniśmy uczyć się przedsiębiorczości w 33 krajach Europy zebra-

no w najnowszej publikacji Eurydice. Jak wskazuje raport, o ile przedmiot „przedsiębiorczość” lub jego 

elementy są w szkołach europejskich powszechnie wykładane, to uczniowie zdobywają zwykle wiedzę teo-

retyczną. Tylko kilka krajów w ramach programu nauczania proponuje uczniom udział w prawdziwych do-

świadczeniach związanych z działaniami w dziedzinie przedsiębiorczości (np. tworzenie mikroprzedsię-

biorstw lub pracę przy różnych projektach).  

Wyniki badań wskazują, że udział i angażowanie się uczniów 

w doświadczenia pozaszkolne realizowane w realnych sytu-

acjach, daje im poczucie kontaktu z realnym światem i jest 

zasadnicze dla tego typu edukacji. Jak słusznie zauważają 

autorzy publikacji, w większości krajów europejskich przed-

siębiorczość definiowana jest szeroko i względnie – nie tyl-

ko jako umiejętność założenia i prowadzenia własnej działal-

ności gospodarczej, ale jako jedna z kompetencji kluczo-

wych. Zgodnie z tą obszreną definicją, przedsiębiorczość to 

z jednej strony inicjatywa i kreatywność, a z drugiej strony –  zdolność do wdrażania w życie pomysłów, 

planowania działań i osiągania założonych celów. 

Więcej informacji na: http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/publikacje/jak-europa-uczy-przedsiebiorczosci 

1. Jak powinniśmy uczyć się przedsiębiorczości?  

2.   Moja pierwsza praca! 

 

 Europejski Bank Inwestycyjny zachęca do udziału w 
programie płatnych staży. Na osoby w wieku od 18 do 25 lat 
czekają obowiązki związane z administracją. Program bę-
dzie trwać od lipca do września. Swoje zgłoszenia mogą 
nadsyłać studenci, którzy pragną zdobyć pierwsze zawodo-
we doświadczenia i są zainteresowani działaniem dużej mię-
dzynarodowej instytucji. Ostateczna lista osób, które otrzy-
mają zaproszenie na staż, powstanie w wyniku losowania. 
Ocenie nie będą podlegały zgłoszenia osób, które uczestni-
czyły w programie w ciągu ostatnich trzech lat. Jest to 
świetny sposób na powiększenie swoich szans na rynku 
pracy oraz nauczenie się wielu cennych rzeczy. 
Wnioski przyjmowane będą od 1 do 13 marca 2016 r. 
Szczegóły na: http://www.eib.org/about/jobs/student-jobs/
summer-jobs.htm 

 Co zmusza młodych ludzi do szukania pracy za granicą? Co utrudnia im przeniesienie w inne miejsce? 
Czy służby zatrudnienia pomagają w należyty sposób? Do udzielenia odpowiedzi na te pytania zaprasza pol-
skie biuro sieci EURES.  
Badanie ankietowe jest częścią oceny programu „Twoja pierwsza praca z EURES-em”, proponującego oso-
bom w wieku 18-30 lat zindywidualizowaną pomoc w poszukiwaniu pracy oraz wsparcie finansowe. Celem pro-
wadzonych w internecie konsultacji jest ocena efektyw-
ności, skuteczności, komplementarności oraz unijnej 
wartości dodanej, a także trwałości, skali działania oraz 
jakości zarządzania działaniem. Sprawdzone zostanie 
też znaczenie programu oraz jego spójność. 
Przeanalizowane zostaną także szanse oraz korzyści 
wynikające z programu, poprzez przeprowadzenie dogłębnej analizy kosztów i korzyści oraz zweryfikowanie 
potencjalnych skutków różnych wariantów rozwoju.  
Zachęcamy do wypełnienia ankiety: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/95c23e4e-10be-0d6e-14f9-
94823ac57ea6?surveylanguage=pl 

3. Studencie!  Mamy dla Ciebie pracę na wakacje! 



4. Gospodarki pod szczególnym nadzorem.  

 W 2014 roku aż 60 procent uczniów w wieku gimnazjalnym w Europie uczyło się w szkole więcej niż 
jednego języka obcego. Te prognozy są bardzo obiecujące, zwłaszcza że obecnie mobilność, a co za tym idzie 
umiejętność posługiwania się językami obcymi jest niezastąpiona. 
Z danych biura statystycznego Unii Europejskiej wynika, że w gim-
nazjach co najmniej jednego języka obcego uczy się 98,6 
proc.  uczniów, a dwóch lub więcej - 59,9 proc. Zdecydowanie naj-
częściej nauczanym jest język angielski (uczy się go 97,3 proc. 
uczniów), kolejne miejsca zajmują francuski (33,7 proc.) i niemiecki 
(23,1 proc.). 
 
Na ten moment w Unii obowiązują 24 języki oficjalne. Obok nich 
wskazuje się również języki regionalne, języki mniejszości i mi-
grantów. Wiele krajów UE posiada też więcej niż jeden język oficjal-
ny. 

Więcej informacji na: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-

press-releases/-/3-01022016-AP 

 Wskaźnik zatrudnienia w UE był w III kwartale ubiegłego roku najwyższy od 2008 r. Raport Komisji Euro-
pejskiej wskazuje też, że Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się dużych krajów na Starym Kontynen-
cie.  
 
Z nowej edycji raportu „Employment and Social Situation Quarterly 
Review” wynika, że Polska jest wciąż jednym z najlepszych pod wzglę-
dem tempa wzrostu krajem na starym kontynencie: PKB, zatrudnienia 
oraz wydajności pracy w Europie. Autorzy publikacji wskazując na fakt, 
że w Polsce notowany jest stały – nieprzerwany w historii badań – wzrost 
dochodów gospodarstw domowych. Sytuacja w innych państwach Unii 
jest niejednorodna, generalnie jednak w ostatnich kwartałach gospodarki 
radzą sobie nieco lepiej niż poprzednio.  
 
Wskaźnik zatrudnienia w UE (dla osób w wieku 20-64 lata) wzrósł w III 
kwartale 2015 r. (w ujęciu rocznym) o 0,9 punktu procentowego i sięgnął 70,6 proc. To wynik lepszy niż przed kry-
zysem z 2008 r. Z publikacji wynika również, że zatrudnienie rośnie we wszystkich sektorach, z pominięciem rol-
nictwa i budownictwa. Pomiędzy III kwartałem 2014 r. i III kwartałem 2015 r. liczba Europejczyków ze stałymi 
umowami o pracę wzrosła o 1,5 mln, a z czasowymi – o 930 tys. 
 
Pełna wersja raportu w języku angielskim dostępna jest na stronieKomisji Europejskiej. 

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

 Nawet 18 mld euro – tyle właśnie może kosztować rocznie ewentualne przywrócenie kontroli na we-
wnętrznych granicach państw wspólnoty. Polska znalazłaby się w kręgu tych państw, który mogłyby ponieść 
największe straty. Aby temu zapobiec, Komisja Europejska przedstawi 
szczegółowy plan działania, który ma znormalizować obecną sytuację 
na granicach. 
 
Plan zakłada m.in. wzmocnienie kontroli na granicach zewnętrznych i 
poprawę funkcjonowania systemu azylowego. Tymczasowe kontrole 
graniczne nie tylko ograniczają swobodny przepływ osób, ale również 
wiążą się z ogromnymi kosztami gospodarczymi. Szacuje się, że pełne 
przywrócenie kontroli na granicach wewnątrz strefy Schengen pocią-
gnęłoby za sobą natychmiastowe bezpośrednie koszty wynoszące od 5 
do 18 mld euro rocznie. Państwa członkowskie, takie jak Polska, Holan-
dia czy Niemcy, musiałyby zmierzyć się z dodatkowymi opłatami trans-
portowymi towarów w wysokości ponad 500 mln euro. 
 
Strefa Schengen, czyli obszar bez granic wewnętrznych, przynosi znaczne profity europejskim obywatelom i 
przedsiębiorstwom, ale w ostatnim czasie jej istnienie zostało poddane poważnej próbie ze względu na kryzys 
związany z uchodźcami.  

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/160125_konsultacje_pl.htm 

5. Wielojęzyczność w życiu codziennym. 

6. Strefa Schengen reaktywacja. 

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

