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1. Toruńskie Dni Kariery za nami!  

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

 

 

Odwiedź nas na: 

PIEED-Toruń każdego roku efektywnie rozwija współpracę z insty-
tucjami zaangażowanymi w rozwój przedsiębiorczości wśród lokalnej 
młodzieży, ułatwiające młodym lu-
dziom wejście na rynek pracy. Podob-
nie jak w poprzednich latach, tak i w 
2016 r. ED-Toruń aktywnie zaangażo-
wał się w przebieg Toruńskich Dni 
Kariery, organizowane przez Powiato-
wy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. 
Każdego roku patronat nad wydarze-
niem obejmuje Prezydent Miasta To-
runia.  

 
Cechą wyróżniającą to przedsięwzięcie jest zaangażowanie w dzia-

łania Dnia Kariery osób i instytucji, które z przedsiębiorczością mają naj-
więcej wspólnego- lokalnych przedsiębiorców, uczelnie wyższe, animato-
rów kultury – osoby znane, które od-
niosły sukces w swojej dziedzinie. 
Mieli oni za zadanie podzielić się z 
młodymi ludźmi własnymi doświad-
czeniami, przekazać porady i wska-
zówki, aby w ten sposób zainspiro-
wać ich do aktywności i działania. 

 
Dni Kariery odbyły się tym ra-

zem w otoczeniu sprzyjającym kre-
atywności i innowacyjności- w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. ED
-Toruń przygotowało tematyczne stoisko informacyjno – promocyjne 
„Twoje szanse w Europie” , oferujące konsultacje nt. oferty UE dla mło-
dzieży (możliwości studiowania w Europie, szkolenia finansowane przez 
UE), kariery w instytucjach europejskich. Każda młoda osoba znalazła dla 
siebie interesujące publikacje i broszury europejskie poświęcone mło-
dzieży.  
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3. Dyżury eksperta do spraw funduszy europejskich -   26  maja 2014 r. 

3. Spotkanie z ekspertem — 29 listopada 2016 r. 

 Zapraszamy na comiesięczne, bezpłatne spotkanie z ekspertem ds. fundu-
szy europejskich. Odbędzie się ono 29 listopada 2016r. (wtorek) w godzinach od 
16.00 do 19.00. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura Punktu Infor-
macji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy ul. Grunwaldzkiej 25 b w Toruniu. 
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci wzięcia udziału w spotkaniu, kontaktu-
jąc się z konsultantem osobiście w godzinach pracy biura, mailowo: europedirect-
torun@byd.pl lub telefonicznie: 052 567 00 09. 

 6 października ED-Toruń odwiedziło Przed-
szkole „Kujawiaczek” w Inowrocławiu. Tego dnia 
wraz z przedszkolakami z różnych grup wiekowych 
obchodziliśmy Dzień Europejski. Dzieci słuchały baj-
ki o Europie, poznawały flagę i hymn europejski. Na-
ukę przeplataliśmy oczywiście zabawą. Przedszkola-
ki mogły wziąć udział w różnego rodzaju konkur-
sach, grach dla dzieci, m.in. konkursie na najładniej-
szego Syriusza.  

2. ED-Toruń w Złotnikach Kujawskich! 

Spotkania Klubu Liderów Młodzieżowych już trwają! 
Włącz się w działania! KLM to okazja do poszerzenia 
doświadczenia, które bez problemu możesz zamie-
ścić w swoim CV.  Dzięki uczestnictwu zdobędziesz 

wiedzę nt. możliwości, jakie stwarza młodym ludziom 
Unia Europejska, dostęp do aktualności nt. progra-
mów grantowych, możliwości podjęcia nauki, pracy, 

bądź też stażu za granicą, a także wyjazdu na różnego 
rodzaju wolontariaty.   

Pomożemy Ci rozwinąć swoje zainteresowania! 
Kolejne spotkanie odbędzie się 17 listopada o godzi-
nie 15:00 w budynku Zespołu Szkół Samochodowych 

w Toruniu, przy ulicy Grunwaldzkiej 25b. 

4. Zostań liderem młodzieżowym w ED-Toruń! 



1. Pochwal się swoimi wynikami na studiach! 

 „Europa. Otaczają nas cuda” – tak brzmi hasło nowej kampanii społecznej, mającej udowodnić, że Eu-

ropejczycy nie muszą jechać daleko, aby znaleźć to, czego szukają. Jak przekonuje inicjator przedsięwzięcia - 

Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej – cu-

da znajdują się często tuż za progiem domu.  

Kampania ma przekonać mieszkańców Starego Kontynentu do wybiera-

nia mniej uczęszczanych ścieżek, by odkryć, poznać i docenić różno-

rodność i unikatowy charakter rzadziej odwiedzanych europejskich 

atrakcji turystycznych. By przekonać się o tej różnorodności – warto 

zajrzeć na europejską Mapę cudów na Facebooku. Poprzez specjalną 

aplikację Europe. Wonder is all around (dostępnej po zalogowaniu) 

mieszkańcy Europy mogą dzielić się informacjami o wyjątkowych 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: http://europa.eu/readyforeurope/#/pl/ 

2. Napisz list do ONZ! 

3. Stawiamy na turystykę! 

 Organizacja The Trust for Sustainable Living ogłosiła kolejną edycję ogólnoświatowego konkursu 
dla dzieci poświęconego kwestii zrównoważonego rozwoju. W konkursie mogą wziąć udział uczniowe w wie-
ku od 7 do 17 lat, wraz z nauczycielami. Zadaniem młodszych uczestników (7-11 lat) jest napisanie wypraco-
wania na temat: „Mój plan działań na rzecz klimatu”. Dzieci starsze (11-
17 lat) powinny natomiast przedstawić odpowiedź na pytanie, czy ludz-
kość jest w stanie pokonać zmiany klimatyczne do roku 2030.  
Prace w języku angielskim powinny liczyć nie więcej niż 400 słów (w 
kategorii wiekowej 7-11 lat) lub 600 słów (młodzież w wieku 11-17 lat). 
W obu kategoriach można zgłosić maksymalnie 30 wypracowań z jed-
nej szkoły. Laureaci pięciu pierwszych miejsc w obu grupach wieko-
wych oraz zwycięzca całego konkursu wyjadą – wraz z nauczycielami i 
rodzicami – na Międzynarodową Debatę Szkół do Wielkiej Brytanii (3-7 
lipca 2017 r.). 
Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 grudnia 2016 r. 
 
Więcej informacji na: http://www.livingrainforest.org/explore/schools-debate/ 

 Na studiach szło Ci dobrze? Masz osiągnięcia w pracy naukowej? Zajmujesz się polityką międzyna-
rodową? Jeżeli tak, to właśnie ta oferta jest dla ciebie! Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju za-
prasza młodych liderów, urodzonych po 1 stycznia 1981 r., do udziału 
w programie szkoleniowo-mentoringowym. W ciągu dwóch lat współ-
pracy osoby zakwalifikowane do udziału w przedsięwzięciu będą 
współpracować ze sobą pod okiem specjalistów, pomagając w prowa-
dzeniu badań, przygotowywaniu prognoz i raportów OECD.  
 
Od kandydatów wymagane jest zainteresowanie działalnością OECD w 
zakresie promowania międzynarodowej współpracy oraz umiejętności 
analityczne, pozwalające na prowadzenie badań. Absolwenci studiów 
magisterskich powinni posiadać przynajmniej dwuletnie doświadcze-
nie zawodowe w dziedzinie związanej z działalnością OECD. Wymaga-
na jest również doskonała znajomość co najmniej jednego z dwóch oficjalnych języków OECD (angielskiego 
lub francuskiego) oraz gotowość do nauczenia się tego drugiego. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 24 
listopada 2016 r.  
 
Więcej informacji na : http://www.oecd.org/careers/young-professionals-programme/ 

https://apps-europa.eu/Tourism/wondersineu/pl


 Publiczne wydatki na edukację w UE zaczęły wzrastać po trzech kolejnych latach, kiedy nakłady te 
malały – wynika opublikowanego Monitora Kształcenia i Szkolenia 2016 r. To piąte wydanie corocznego 
sprawozdania, w którym Komisja Europejska przedstawia zmiany w systemach kształcenia i szkolenia w 
Europie poprzez przedstawienie szerokiego wachlarza zweryfikowanych 
danych. 
 
Według tegorocznego wydania Monitora Kształcenia i Szkolenia w UE, pu-
blikowanego przez KE, państwa członkowskie poczyniły postępy w realiza-
cji istotnych celów unijnych. Powinny jednak dostosować swoje systemy 
kształcenia tak, aby sprzyjały one włączeniu społecznemu, w szczególno-
ści w kontekście integracji nowo przybyłych uchodźców i migrantów. 
Komisja wspiera państwa członkowskie w reformowaniu i udoskonalaniu 
systemów kształcenia poprzez współpracę polityczną, analizę porównaw-
czą i programy finansowania takie jak Erasmus+.  
Monitor jest integralną częścią tych działań. Prezentowanie licznych środków z zakresu polityki, które zo-
stały wypróbowane w praktyce, oraz ożywienie dialogu pomogło państwom członkowskim we wprowadza-
niu udoskonaleń w ich własnych systemach kształcenia. 
 

Więcej informacji na stronie: https://ec.europa.eu/poland/news/161107_education_pl 

1. Edukacja pod lupą  

2.  Dzień  funduszy europejskich 

 Jak skutecznie pozyskiwać granty międzynarodowe? Dlaczego granty Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych (ERC) są tak ważne? Jakie są bieżące plany i konkursy ERC? Do odpowiedzi na te pytania dążyć 
będą uczestnicy spotkania „ERC Day we Wrocławiu”, które odbędzie się 14 listopada 2016. ERC Day organi-
zowane jest przez biuro Academia Europaea Wrocław Knowledge Hub oraz Europejską Radę ds. Badań Na-
ukowych we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej. 
 
Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council) 
należą do jednych z najbardziej prestiżowych. Przeznaczane są na badania po-
głębiające wiedzę o świecie, a ich celem jest wspieranie nowatorskich projek-
tów badawczych, które będą prowadzić do przełomowych odkryć i wnio-
sków. W tym roku trzem Polakom udało się je zdobyć. ERC Day będzie także 
m.in. okazją do zapoznania się z bieżącymi oraz planowanymi konkrusami 
w ramach programów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), a także z 
zasadami i procedurami oceny wniosków.  
ERC Day odbędzie się w Domu Europy (ul. Widok 10), w poniedziałek 14 listo-
pada 2016 r.  
Więcej informacji na stronie: https://ec.europa.eu/poland/event/161114/erc_day_pl 

3. Dzień funduszy europejskich we Wrocławiu 

 Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundacja Dom Pokoju zapraszają na 
edukacyjny pokaz filmowy filmu dokumentalnego „Fuocammare”. Pokaz będzie poprzedzony krótkim wykładem 
wprowadzającym, który poprowadzi Lech Moliński – dziennikarz filmowy i założyciel Wrocławskiej Fundacji Fil-
mowej. Po projekcji odbędzie się dyskusja z młodzieżą, którą poprowadzą Joan-
na Wajda i Dorota Witten – edukatorki wielokulturowe Fundacji.  
W dokumencie Fuocoammare (tytuł zaczerpnięty z sycylijskiej piosenki oznacza 
„ogień na morzu”) pokazane zostało zderzenie włoskich rybaków z falą imigran-
tów, docierających do wybrzeży Europy w liczbie 150 tysięcy rocz-
nie. Lampedusa to malutka wyspa leżąca pomiędzy Afryką i Europą, terytorium 
Włoch. W ciągu roku trafia tu ponad 150 tysięcy uchodźców z Afryki. Prowizo-
ryczne łódki i przegniłe tratwy toną, pozbawiając życia setki osób. Reżyser przy-
patruje się życiu na wyspie bez oceniania postaw imigrantów, czy tych, którzy 
decydują o ich dalszym losie. Tyle samo uwagi poświęca Afrykańczykom, jak i 
autochtonom.  
Więcej informacji na stronie:  https://ec.europa.eu/poland/event/161103/film__discussion_fuocammare_pl 

https://erc.europa.eu/


4. Zielone światło dla CETA 

 Transgraniczna opieka zdrowotna, wpływ umowy handlowej UE-Kanada (CETA) na bezpieczeństwo 
żywności, zapobieganie marnowaniu jedzenia - to niektóre tematy dyskutowane podczas Dialogu Obywatel-
skiego z Vytenisem Andriukaitisem. W czwartek 27 października komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa 
żywności spotkał się z polską publicznością w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Dialogi Obywatelskie 
to inicjatywa Komisji Europejskiej, aby bezpośrednio kontaktować się z obywatelami krajów UE, wsłuchiwać 
się w ich opinie i reagować na uwagi. 

 
Dialog pod tytułem "Inwestowanie w zdrowy rozwój" zgromadził w hallu BUW 
ponad 200 osób. Spotkanie z polską publicznością otworzył dyrektor Przed-
stawicielstwa KE w Polsce Marek Prawda. 
Podczas dialogu rozmawiano również o ułatwieniu dostępu do terapii onkolo-
gicznych, roli leków generycznych, refundacjach leczenia transgranicznego, 
sposobach walki a afrykańskim pomorem świń (ASF). 
 
Warszawskim Dialog Obywatelski zakończyło pytanie do publiczności: czy 
udział w tym wydarzeniu zwiększył Twoją wiedzę o UE? Wynik - 49 proc. pozytywnych odpowiedzi – komi-
sarz Andriukaitis uznał za satysfakcjonujący. 

Więcej informacji na: https://ec.europa.eu/poland/news/161027_andriukaitis_pl 

 

 

 Umowa handlowa między Unią Europejską i Kanadą (Comprehensive Economic and Trade Agreement 
between the EU and Canada CETA) podpisana. W uroczystości, która odbyła się w niedzielę 30 października w 
Brukseli, uczestniczyli: szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, przewodniczący Rady Europejskiej Do-
nald Tusk, premier Kanady Justin Trudeau oraz szef słowackiego rządu Robert Fico, który do końca roku prze-
wodniczy pracom Rady UE. 
 
Umowa stwarza nowe możliwości dla dużych i małych eksporterów europejskich i 
kanadyjskich, a także przedsiębiorców, pracowników i konsumentów. CETA wyeli-
minuje 99 proc. ceł, co znacznie obniża koszty eksportu do Kanady produktów eu-
ropejskich. Szacuje się, że europejscy producenci towarów przemysłowych i rolni-
czych rocznie zaoszczędzą ok. 500 mln euro. 
 
Obecnie CETA jest najbardziej zaawansowaną i pogłębioną umową handlową za-
wartą przez Unię Europejską. Porozumienie to będzie punktem odniesienia dla in-
nych umów tego typu. CETA zawiera ambitne zapisy dotyczące m.in. zrównoważo-
nego rozwoju, zatrudnienia oraz ochrony środowiska. Umowa dotyczy nie tylko handlu, ale również kładzie na-
cisk na promowanie i ochronę wspólnych wartości. 
 

Więcej informacji na: https://ec.europa.eu/poland/news/161031_ceta_pl 

 Potrzeba wsparcia i edukacji antydyskryminacyjnej dla uczniów, nauczycieli jak i rodziców, wpływ no-
wych technologii na sferę emocjonalną, poznawczą i moralną młodych ludzi oraz łatwość przekraczania gra-
nic w Internecie - to tematy poruszone podczas konferencji „Przemoc w cyberprzestrzeni jako lustro relacji w 
świecie społecznym” (Wrocław, 27 października).  
Wydarzenie zorganizowało Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Eu-
ropejskiej, Fundacja Dom Pokoju, Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) 
wraz z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Patronami konferencji byli 
Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. 
 
Konferencja „Przemoc w cyberprzestrzeni jako lustro relacji w świecie 
społecznym” zgromadziła ponad 150 uczniów i nauczycieli z wojewódz-
twa dolnośląskiego. Spotkanie otworzyła Natalia Szczucka, Dyrektorka 
Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej, która podkreśli-
ła, że organizatorzy w innowacyjny sposób podjęli istotny te-
mat przemocy i dyskryminacji w sieci wśród młodzieży, zapraszając do 

uczestnictwa w wydarzeniu zarówno nauczycieli, jak i uczniów.  

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/161027_przemoc_w_cyberprzestrzeni_pl 

5. Dialog o zdrowiu Europejczyków 

6. Bezpieczny i przyjazny Internet 


