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1. Nowa edycja 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  

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;   

 

 Wakacje dobiegły końca i czas zacząć nowy rok szkolny, 
dlatego wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom 
oświaty życzymy samych sukcesów, satysfakcji ze zdobytej 

wiedzy oraz wielu niezapomnianych zdarzeń, które później bę-
dzie można wspominać z sentymentem!  

mailto:europedirect-torun@byd.pl
http://www.europedirect-torun.byd.pl/
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3. Dyżury eksperta do spraw funduszy europejskich -   26  maja 2014 r. 

3. Spotkanie z ekspertem — 18 września 2016 

 Zapraszamy na comiesięczne, bezpłatne spotkanie z ekspertem ds. fundu-
szy europejskich. Odbędzie się ono 18 września 2016r. (poniedziałek) w godzi-
nach od 16.00 do 19.00. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura Punk-
tu Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy ul. Grunwaldzkiej 25 b w To-
runiu. 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  10 sierpnia na kampusie 

WSG w Bydgoszczy odbyły się interaktywne zajęcia dla dzieci pt. 

„Niezwykła podróż po Europie”, mające na celu przekazanie wiedzy 

na temat sposobu życia, komunikacji, a także zwyczajów w różnych 

krajach UE. Nie zabrakło wielu ćwiczeń ruchowych, w tym zabawy 

w bosmana, która sprawiła, że w ciągu minuty wszyscy znaleźli się 

w klimacie śródziemnomorskim.   

Prowadzący zapoznał najmłodszych mieszkańców naszego regio-

nu z krajami UE oraz ich charakterystycznymi elementami. Dzieci z 

zainteresowaniem słuchały opowieści o zamkach w Rumunii, Hisz-

panii i Szwecji, a także żywo angażowały się w zabawy, dzięki którym każdy mógł poczuć się jak prawdzi-

wy podróżnik i odkrywca zapomnianych skarbów.  

 

2. Niezwykła podróż po Europie 

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 .  Zgłoszenia 

prosimy nadsyłać na adres: europedirect-torun@byd.pl, 

bądź też telefonicznie: (52) 567 00 09 .

4. Uwaga nauczyciele! Lekcje europejskie — reaktywacja! 

mailto:europedirect-torun@byd.pl


1. Pokaż swoją aktywność! 

 Jak powinna wyglądać przyszłość? Jakie cele warto osiągać? Podziel się z nami swoimi wrażeniami 
w formie wideo!  Twoim zadaniem będzie opisanie tego, co według Ciebie może zdarzyć się w przyszłości. 
Nie musisz się ograniczać, czekamy na wszystkie zgłoszenia! 
 

Materiał informacyjny możesz stworzyć w formie reportażu, dokumentu, 

narracji i animacji. Możesz rozwinąć skrzydła i zgłosić wiele filmów – nie 

ma żadnych ograniczeń! Masz możliwość wygrać 100 Euro i zaproszenie 

na imprezę organizowaną przez YouthMetre w Brukseli w Lutym 2017 

roku.  

Termin wysyłania zgłoszeń upływa 31 października 2016 roku. 

Więcej informacji na stronie: http://youthmetre.eu/study-group-competition-3/ 

2. Zostań cyfrową kobietą! 

 Kobiety i dziewczęta osiągające wyjątkowe sukcesy w sektorze cyfrowym oraz organizacje je wspiera-
jące mają szansę na zdobycie nagród wręczanych pod patronatem Komisji Europejskiej.  
Jak co roku, organizatorzy przedsięwzięcia wręczą trzy rodzaje nagród: 
 - Cyfrowa Dziewczyna Roku – dla dziewcząt do 18. roku życia, które w swoim otoczeniu wyróżniają się umie-
jętnościami cyfrowymi, działają na rzecz ich promocji wśród kobiet i dziewcząt oraz dają przykład wykorzy-
stania najnowszych technologii w pracy na rzecz społeczeństwa: 
- Cyfrowa Kobieta Roku – dla kobiet z Europy i Afryki, osiągających sukcesy w branży ICT, rozrywkowej lub 
medialnej, pracujących przy komercjalizacji nowoczesnych narzędzi i usług cyfrowych lub prowadzących 
prace badawczo-rozwojowe z wykorzysta-
niem najnowszych technologii 
 - Cyfrowa Organizacja Roku – dla podmiotów 
działających na rzecz popularyzacji technologii 
cyfrowych wśród kobiet i na rzecz zwiększenia 
liczby kobiet pracujących w sektorze cyfrowym. 

Termin zgłaszania nominacji mija 21 października 

2016 r. 

 

Więcej informacji: http://digitalwomanaward.com/ 

3. Interaktywny konkurs UNESCO 

 W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu Komisja Europejska 
zaprasza fanów  fotografii z całej Europy do udziału w kolejnej edycji 
konkursu #BeActive. Termin nadsyłania zgłoszeń przedłużono do 18 
września!  
 
Zadaniem osób, które zgłoszą się do konkursu będzie zarejestrowanie 
się, wzięcie udziału w wydarzeniu sportowym (biegu, wyścigu, spływie) 
oraz uwiecznienie swojego wysiłku na zdjęciu lub filmie. Fotografie lub 
nagrania należy opublikować na portalach społecznościowych 
(Facebook, Instagram lub Twitter) i oznaczyć hashtagiem #BeActive.  
 
Twórcy najciekawszych zdjęć i filmów, wybranych przez internautów, 
otrzymają sprzęt sportowy. Termin zgłoszeń upływa 18 września 2016 r. 
Tegoroczny Europejski Tydzień Sportu odbędzie się w dniach od 10 do 17 września. 
 
Więcej informacji na : http://ec.europa.eu/sport/week/photo-competition_en.htm#competition__info 

http://www.eurodesk.pl/eurokalendarz/europejski-tydzien-sportu


 Komisja Europejska przedłożyła Parlamentowi i Radzie wniosek dotyczący ustanowienia roku 2018 
Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego.  
Komisja pragnie podkreślić rolę europejskiego dziedzictwa kulturowego w budowaniu poczucia wspólnej 
historii i tożsamości. 
Począwszy od stanowisk archeologicznych, poprzez architekturę, średnio-
wieczne zamki, aż po tradycje folklorystyczne i sztukę, dziedzictwo kultu-
rowe Europy jest istotą zbiorowej pamięci i tożsamości obywateli europej-
skich.  
 
 Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 będzie okazją do podkreślenia 
znaczenia kultury europejskiej oraz tego, co UE może zdziałać w zakresie 
konserwacji, cyfryzacji, infrastruktury, badań naukowych i rozwoju umie-
jętności, by wymienić tylko niektóre obszary objęte wsparciem z unijnych 
programów finansowania, np. z programu Kreatywna Europa. 

 W całej Europie zorganizowane zostaną imprezy, jak również kam-

panie informacyjne i edukacyjne oraz kampanie na rzecz podnoszenia 

świadomości obywatelskiej. Będą one okazją do poszukiwania odpowiedzi na wyzwania związane z male-

jącymi budżetami publicznymi przeznaczanymi na kulturę, spadkiem uczestnictwa w tradycyjnych wyda-

rzeniach kulturowych, presją środowiskową na obiekty dziedzictwa kulturowego, ewolucją łańcuchów war-

tości oraz transformacją cyfrową.  

Więcej informacji na stronie: https://ec.europa.eu/poland/news/160831_ey_2018_pl 

1. 2018 Rokiem Dziedzictwa Kulturowego  

2.  Grecja obniża wiek wyborczy! 

 Dzięki inicjatywie EU Aid Volunteers możesz poświęcić się pomocy humanitarnej na świecie, zostając 
wolontariuszem, a nie masz czasu i innych możliwości, aby podjąć działania w terenie, to nic  skorzystać z  
platformy on-line!  
Czas udziału w projekcie oscyluje od 1 do 18 miesięcy.  
Program EU Aid Volunteers łączy wolontariuszy i organizacje z różnych kra-
jów, w celu zapewnienienia niezbędnej pomocy tym, którzy najbardziej jej 
potrzebują m.in. społeczeństwom dotkniętym katastrofami naturalnymi. Wo-
lontariusze pracują na różnych stanowiskach i w różnych sektorach np. po-
magają w zarządzaniu projektami, komunikacji czy logistyce. 
 

Jeśli chcesz wziąć udział w programie EU Aid Volunteers, musisz mieć ukoń-

czone 18 lat oraz być obywatelem lub posiadać status rezydenta długotermi-

nowego UE. Osoby zakwalifikowane do programu otrzymają szkolenie, za-

kwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz dodatkowo będą mogły podjąć 

dodatkowe szkolenia w jednej z europejskich organizacji humanitarnych.  

 

Więcej informacji na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/search/vacancies_en 

 W celu wzmocnienia uczestnictwa młodych ludzi w procesach 
demokratycznych, grecki parlament obniżył dolną granicę wieku głoso-
wania do 17 lat. 

Młodzi Grecy zostali szczególnie dotknięci kryzysem ekonomicznym. Po-

nad połowa osób w wieku 15-24 lata pozostaje bez pracy, jest to najwyż-

szy odsetek w Europie. Grecy zdecydowali więc, że młode pokolenie po-

winno mieć bardziej znaczący głos w dyskusji dotyczącej ich kraju. 

Więcej informacji na stronie: http://www.youthforum.org/latest-news/

greece-lowers-voting-age-to-17/ 

3. Chcesz zostać wolontariuszem? To jest Twój czas! 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/


4. Piknik z klimatem!  

 Pakt Ribbentrop-Mołotow to początek jednego z najczarniejszych okresów w najnowszej historii Euro-
py – oceniają w specjalnym oświadczeniu członkowie Komisji Europejskiej: Frans Timmermans, Vĕra Jourova 
i Tibor Navracsics. Od siedmiu lat 23 sierpnia - rocznica podpisania układu między nazistowskimi Niemcami a 
Związkiem Radzieckim – jest obchodzona jako Europejski Dzień Pamięci ofiar 
wszystkich reżimów totalitarnych i autorytarnych. Poniżej zamieszczamy oświad-
czenie pierwszego wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa, komisarz Vĕry 
Jourovej i komisarza Tibora Navracsicsa:  
 

- „23 sierpnia 1939 r. nazistowskie Niemcy i Związek Radziecki podpisały pakt 

Ribbentrop-Mołotow. Był to początek jednego z najczarniejszych okresów w naj-

nowszej historii naszego kontynentu, który przyniósł za sobą deportacje, tortury i 

zabójstwa dziesiątek milionów osób żyjących w reżimach totalitarnych. Choć ko-

niec II wojny światowej oznaczał klęskę reżimu nazistowskiego, wielu Europejczy-

ków w państwach Europy Środkowo-Wschodniej nadal cierpiało z powodu innych reżimów totalitarnych.” 

 

Więcej informacji na: https://ec.europa.eu/poland/news/160823_day_of_remembrance_pl 

 Kulturalnie o niskiej emisji! – to hasło przewodnie tegorocznej IX edycji Pikniku z Klimatem, zorganizowa-
nego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Partnerem wydarzenia było Przedstawicielstwo Komisji Euro-
pejskiej w Polsce, które wszystkim przechodniom oferowało konkursy z nagrodami, zabawy dla najmłodszych 
oraz solidną porcję wiedzy. W niedzielę 28 sierpnia w godz. 11.30-16.30 europejski EKOnamiot był dostępny dla 
wszystkich zainteresowanych na Placu Zamkowym. 
  
W stolarni mali odkrywcy mieli możliwość zbudować drewniane zabawki z 
przygotowanych elementów. Kilkuletni Julek konstruował drewnianego ro-
bota. Niektórzy jego rówieśnicy przenieśli się do warsztatu zabawek z recy-
klingu - jako materiał wykorzystywali plastikowe buteleczki, nakrętki, rurki. 
Większość decydowała się na budowę łazików marsjańskich. Jeden z 
uczestników, pytany o rodzaj zastosowanego napędu, bez wahania wyja-
śniał: - Wystarczy balon i dwie słomki! 
  

Oprócz niezapomnianych wrażeń i konkursowych nagród goście Komisji 

Europejskiej otrzymywali również swojej foto-portrety z ekologicznym moty-

wem. Dzięki technologii double exposure oraz green screen fotografowany sam mógł dobrać tło, na jakim ujęta 

została jego twarz. Po kilku sekundach gotowe zdjęcie schodziło z drukarki! 

Więcej informacji na: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-piknik-z-klimatem 

 Wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2017 przedstawiła właśnie Komi-
sja Europejska. Opiera się on na niedawno przyjętym wieloletnim planie zarządzania rybołówstwem na Morzu 
Bałtyckim oraz uwzględnia opinie naukowe uzyskane w maju 2016 r. Celem KE jest zapewnienie zrównoważo-
nego rozwoju regionu, zarówno środowiskowego jak i ekonomicznego.  
 

Komisja proponuje zwiększenie limitów połowowych dla sześciu spośród 
dziesięciu stad ryb (stada śledzia, szprota i gładzicy w basenie zachodnim, 
środkowym i w Zatoce Botnickiej oraz stado łososia w basenie głównym) 
oraz zmniejszenie limitów dla dwóch stad (stado śledzia atlantyckiego w Za-
toce Ryskiej i łososia w Zatoce Fińskiej).  
 

Ze społeczno-gospodarczego punktu widzenia wniosek Komisji powinien 

przyczynić się do poprawy ogólnych wyników gospodarczych w całym re-

gionie Morza Bałtyckiego, pomimo istotnych różnic między poszczególnymi 

segmentami floty i rybołówstwa. Przedstawiony wniosek zostanie omówiony 

przez ministrów państw członkowskich na październikowym posiedzeniu Rady ds. Rybołówstwa w Luksem-

burgu. 

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/160829_baltic_sea_pl 

5. Dzień pamięci ofiar totalitaryzmów 

6. Zrównoważone połowy na Bałtyku 


