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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 przy Punkcie Informacji  

Europejskiej Europe Direct - Toruń. Inicjatywa ma na celu promocję  

aktywności obywatelskiej oraz  rozwoju osobowościowego  

i zawodowego . 

Forma zajęć w ramach KLM: spotkania odbywają się  raz w miesiącu, 

mają formę interaktywną, opartą na dyskusji nt. aktualnych kwestii euro-

pejskich. 

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 Europej-
skiej Europe Direct - Toruń? Może miałeś okazję uczestniczyć w obcho-
dach Dnia Europy na Rynku Staromiejskim, odwiedziłeś naszego eksperta 
ds. funduszy europejskich, albo wziąłeś udział w warsztatach, organizowa-
nych przez ED-Toruń? Podziel się z nami swoją opinią! Znajdziesz ją pod 
adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014 

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

4. Spotkanie z ekspertem — 22 luty 2016 r. 

 Zapraszamy na comiesięczne, bezpłatne spotkanie z ekspertem ds. fundu-
szy europejskich. Odbędzie się ono 22 lutego 2016 r. (poniedziałek) w godzinach 
od 16.00 do 19.00. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura Punktu 
Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy ul. Grunwaldzkiej 25b 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.     

3. Zimowisko na WSG! 

 Punkt Informacji Europejskiej ED  - Toruń zapra-

sza nauczycieli ze wszystkich szkół w Toruniu i okolicach 

do współpracy przy organizacji lekcji europejskich z za-

kresu komunikacji, roli UE, a także zasad integracji  oraz 

historii wspólnoty europejskiej. Po dokładnym uzgodnie-

niu terminu i charakteru spotkania, pracownicy punktu 

ED - Toruń postarają się przygotować odpowiednie ćwi-

czenia, zabawy oraz gry zespołowe, które wprowadzą 

uczniów w temat zajęć. Po każdych zajęciach najbardziej 

aktywni uczestnicy zostaną nagrodzeni drobnymi gadże-

tami .  

5. Uwaga nauczyciele! Lekcje europejskie — reaktywacja! 

 W ostatni piątek dobiegły końca ferie zimowe dla 
uczniów wszystkich szkół w naszym regionie. Część z nich 
zapewne wyjechała w góry, aby wypocząć na stokach nar-
ciarskich, za to niektórzy postanowili przyjść wziąć udział 
w niezwykle ciekawych zajęciach zabawowo – edukacyj-
nych na Wyższej Szkole Gospodarki, których celem było 
urozmaicenie planu dnia oraz zaszczepienie wśród dzieci 
bakcyla świadomego Europejczyka.  
W tym celu pracownicy Punktu Informacji Europejskiej Eu-
rope Direct – Bydgoszcz i Toruń postanowili zabrać 
uczestników zajęć w niezwykłą podróż po wszystkich kra-
jach UE. Przy użyciu sprzętów multimedialnych i Europej-
skiego Koła Fortuny WSG na chwilę stało się wielką mapą 
Europy, po której dzieci swobodnie się przemieszczały, 
odwiedzając po drodze przeróżne państwa, aby choć na 
chwilę poczuć ich kulturę, sposób życia oraz kulinaria. 
Francja, Hiszpania, Włochy i Wielka Brytania stały się bliż-
sze i ciekawsze, niż kiedykolwiek wcześniej. 
Nauka połączona z zabawą – niemożliwe? A jednak!  



1. Uzyskaj certyfikat European Language Label! 

 Uczniowie i studenci do 22. roku życia mogą wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania jest wyjazd 
do Centrum Kosmicznego w Gujanie Francuskiej oraz staże w Europejskiej Agencji Kosmicznej. 
Zadaniem uczestników jest sporządzenie projektu dotyczącego przestrzeni kosmicznej. Zgłaszane pomysły po-
winny traktować o europejskich projektach kosmicznych i skupiać się na korzyściach płynących z eksploracji 
kosmosu. 
Konkurs zostanie przeprowadzony oddzielnie w trzech kategoriach wiekowych. Uczniowie w wieku 7-13 lat mogą 
rywalizować w kategorii Skywalkers, a ci między 14. a 18. rokiem życia - w kategorii Pioneers. Kategoria Explo-
rers przeznaczona jest dla studentów w wieku 17-22 
lata. 
Po wyborze tematu i typu projektu uczestnicy mogą wkro-
czyć w fazę badawczą i zaprojektować rozwiązanie albo 
ostateczny produkt ich pracy.  Uczestnicy indywidualni i 
zespoły mają czas na zgłoszenia prac w terminach 
określonych dla poszczególnych kategorii wieko-

wych. W kategorii Skywalkers do 31 marca 2016 r. 

 
Więcej informacji:  http://www.odysseus-contest.eu/ 

2. Festiwal  filmowych reżyserów! 

 Jak co roku Portugalia zaprasza na jedno z największych wydarzeń kulturalnych w tym kraju – festi-
wal FEST, który dla wielu młodych filmowców okazał się początkiem wielkiem kariery filmowej! 
Na festiwal, organizowany w dniach od 20 do 27 czerwca br. w Espinho, można nadsyłać filmy stworzone i 
zmontowane po 1 marca 2014 r. Mogą to być produkcje fabularne, dokumentalne, eksperymentalne lub ani-
mowane. Każdy młody reżyser może wykazać się podwójną kreatywnością i wysłać więcej prac! Ich ilość jest 
nieograniczona! 
Filmy należy dostarczyć organizatorom na pły-
tach DVD, dyskach Blue ray lub innych nośni-
kach pamięci. Prace zrealizowane w językach 
innych niż angielski powinny zawierać napisy w 
tym język, w celu lepszego zrozumienia filmu. 
     
Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego 2016 r. 
Więcej informacji o konkursie na stronie: http://
fest.pt/2015/inscricao-de-filmes/?lang=en 

3. Kosmiczny konkurs! 

 Właśnie wystartowała piętnasta edycja European Language Label (ELL). Tegoroczne cele i priorytety 
to wspieranie różnorodności w szkołach, nieformalna nauka języków oraz język i kultura. ELL to konkurs 
skierowany do instytucji i nauczycieli, którzy w zakresie nauki języków obcych szukają innowacyjnych roz-
wiązań, tworzą autorskie materiały dydaktyczne, wychodzą poza ramy programów nauczania.  
Nagrodą w konkursie jest prestiżowy europejski cer-
tyfikat jakości w edukacji językowej, przyznawany we 
wszystkich krajach UE jako uznanie i jednocześnie 
wyróżnienie za oryginalne i twórcze projekty w ob-
szarze edukacji językowej. Zrealizowałeś/aś nieba-
nalny projekt językowy? Nie przegap swojej okazji! 
Zgłoś się i zdobądź European Language Label!  Ter-
min nadsyłania formularzy upływa 4 kwietnia 2016 
roku. 
 
Więcej informacji: http://ell.org.pl/ 

https://online.frse.org.pl/


 KE opublikowała właśnie wyniki Eurobarometru „Postrzeganie jakości życia w miastach europej-
skich”. Analizie poddano jakość infrastruktury i usług, oferty zatrudnienia, sytuację mieszkaniową, inte-
grację cudzoziemców, poczucie bezpieczeństwa, zanieczyszczenie powietrza, obszary zielone i czystość. 
W Polsce na pytania odpowiadali mieszkańcy Białegostoku, Gdańska, Krakowa i Warszawy. W Białymsto-

ku i Krakowie zanotowano wysoki wzrost satysfakcji z infrastruktury sportowej.  

W 34 europejskich miastach poziom satysfakcji wyniósł lub przekroczył 
70 proc. Również trzy polskie miasta plasują się wśród siedmiu najlepiej 
zaopiniowanych pod względem dostępu do sklepów - Kraków i Gdańsk 
(po 95 proc.) oraz Białystok (94 proc.). W 61 miastach większość miesz-
kańców nie wnosi zastrzeżeń, jednocześnie w następnych 20 poziom nie-
zadowolenia przekracza 50 proc. Niechlubnie wyróżnia się Kraków z wy-
nikiem 83 proc. Podobne tendencje można dostrzec w ocenie poziomu 
hałasu i czystości miast. Jeśli chodzi o zadowolenie z obszarów zielo-

nych, poziom satysfakcji wynosi lub przekracza 80 proc. 

Eurobarmetr Postrzeganie jakości życia w miastach europejskich jest organizowane  co trzy lata od 2004 r. 
W ostatniej edycji udział wzięli mieszkańcy 79 miast z 32 krajów europejskich.  Najbardziej różnorodne po-

glądy ankietowani posiadają w kwestii jakości powietrza.  

Więcej informacji na stronie: http://ec.europa.eu/polska/news/160129_miasta_pl.htm 

1. Miasta, w których warto żyć  

2.  Internet na wysokim poziomie 

 14 nauczycieli z Polski zajmujących się tematyką Unii Europej-
skiej wzięło udział w wizycie studyjnej w Brukseli w dniach 26-28 stycz-
nia. Grono pedagogiczne odwiedziło Parlament Europejski, Komisję oraz 
Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE. Prezentacje oraz panele dyskusyjne 
dotyczyły m.in. Zasad funkcjonowania instytucji UE oraz inicjatyw w za-
kresie edukacji szkolnej.  
Wyjazd został poprzedzony  seminarium zorganizowanym w warszaw-
skiej siedzibie Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, gdzie 
nauczycieli powitała Kinga Schlesinger, zastępca Dyrektor Przedstawi-
cielstwa, a następnie Ewa Modzelewska z Wydziału Informacji i Komuni-
kacji Społecznej przybliżyła zadania i akcje realizowane przez Przedstawi-
cielstwo KE w Polsce. Wizyta w Brukseli trwała dwa dni, które wypełniono 
spotkaniami z europosłami, wycieczkami oraz aktywnym poznawaniem 
prac instytucji unijnych.  
Więcej informacji o dokonaniach grona pedagogicznego w UE: http://
ec.europa.eu/polska/news/160201_teachers_pl.htm 

 Jak efektywniej prowadzić budowę wspólnego rynku cyfrowego, który będzie wykorzystywał najnowo-
cześniejsze technologie i będzie w stanie zmierzyć się z coraz bardziej ro-
snącym wskaźnikiem przesyłu danych? KE przedłożyła wniosek dotyczący 
koordynacji wykorzystania pasma 700 MHz na potrzeby usług mobilnych. 
Ma to zwiększyć dostęp do internetu wszystkich Europejczyków i przyczy-
nić się do szybkiego rozwoju usług transgranicznych.  
Komisja proponuje, aby pasmo 700 MHz zostało przeznaczone na potrzeby 
mobilnych usług szerokopasmowych we wszystkich państwach UE najpóź-
niej do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten zbiega się z rozpoczęciem wpro-
wadzania technologii 5G, planowanym na 2020 r.  
 
Więcej szczegółów nowych zaleceń i planów na stronie: http://ec.europa.eu/
polska/news/160202_internet_mobilny_pl.htm 

3. Nauczyciele w Brukseli! 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/survey2015_en.pdf


4. Małopolska bez dymu!  

 Już ponad milion osób skorzystało z 18 000 projektów finansowanych w ramach programu Erasmus+. 
W pierwszym etapie funkcjonowania dysponował on budżetem na ponad 2 mld euro. Istotą Erasmus+ jest 
wspieranie modernizacji europejskich sposobów kształcenia i szkolenia, podnoszenie umiejętności studen-
tów, zwiększenie ich perspektyw zatrudnienia oraz popularyzowanie aktywnego udziału w społeczeństwie.  
 

Ostatnie dane pokazują, iż dzięki szerszemu zakresowi możliwości w 2014 r. 
z programu Erasmus+ skorzystało więcej osób niż zakładano. W pierwszym 
roku funkcjonowania z programu sfinansowano rekordową liczbę 650 000 
wspierających mobilność stypendiów dla studentów, praktykantów, nauczy-
cieli, wolontariuszy i innych młodych ludzi, a także ułatwiono drogę pierw-
szym pożyczkom przeznaczonym na realizację pełnych studiów magister-
skich w obcym kraju. Wzmocniony Erasmus+ zapewnia swoim odbiorcom 
większe wsparcie. Studia odbyte za granicą są bardziej uznawane w ojczyź-

nie.  

Więcej informacji na: http://ec.europa.eu/polska/news/160126_erasmus_pl.htm 

 Już prawie 18 mln euro z programu LIFE wesprze województwo małopolskie w zastosowaniu programu 
ochrony jakości powietrza. Komisja Europejska w sumie przekaże 63,8 mln euro na nowe projekty związane z 
ochroną środowiska i jakości życia w UE. Po raz pierwszy realizowane będą tzw. projekty zintegrowane, które 

angażują wiele stron i przewidują uzyskanie co najmniej jednego innego źródła finansowania.  

Główną istotą projektów jest stosowane w nich wszechstronne i profesjonalne podejście, które zapewnia zaan-
gażowanie różnych zainteresowanych stron oraz promuje pozyskiwanie co naj-
mniej jednego innego źródła finansowania, ze środków unijnych, krajowych bądź 

prywatnych.  

Zintegrowane projekty programu LIFE wdrożono, by pomóc państwom człon-
kowskim w przestrzeganiu istotnych przepisów unijnych dotyczących przyrody, 
wody, powietrza oraz odpadów. W ramach tego wspomagane i koordynowane 
będą inwestycje o wartości mogącej przekroczyć 1 mld euro, przy czym finanso-
wanie dodatkowe pochodzić będzie z unijnych funduszy krajowych i prywat-
nych. Środki te zostaną przekazane na projekty w Belgii, Niemczech, Włoszech, 
Polsce, Finlandii i Wielkiej Brytanii. Mamy nadzieję, że dzięki tym posunięciom 
Małopolska uwolni się od męczącego smogu, a w Krakowie i jego okolicach znów zagości czyste powietrze! 

Trzymamy kciuki! Więcej informacji na: http://ec.europa.eu/polska/news/160126_air_pollution_pl.htm 

 Jak poszerzyć skuteczność działań wymierzonych w zorganizowane i połączone ze sobą grupy prze-
stępcze zajmujące się przemytem ludzi do Europy? Jak usprawnić istniejące prawodawstwo? Tylko w pierw-
szych trzech kwartałach poprzedniego roku ogólna liczba ujawnionych nielegalnych przekroczeń zewnętrz-
nych granic UE przekroczyła 710 tys. przypadków. Właśnie ruszyły konsultacje społeczne UE w tej sprawie. 
Opinie można nadsyłać do 6 kwietnia.  
Komisja zaprasza do dyskusji szeroki wachlarz interesariuszy do wypowia-
dania się na temat istniejących ram prawnych UE. Wobec ciągłych wypad-
ków na europejskich granicach, wzmacnianie ochrony i zwalczenie przemytu 
imigrantów stało się głównym priorytetem w dzisiejszym świecie.  
 
- Przemyt ludzi naraża ich na podróżowanie w niebezpiecznych i uwłaczają-
cych godności warunkach. […] W celu ochrony takich osób przed przestęp-
cami, Unia Europejska podjęła szereg ważnych inicjatyw zmierzających do 
walki z przemytem. Innym ważnym elementem, który został silnie zaakcento-
wany w dyskusji nt. zwalczania przemytu ludzi jest to, że organizacje poza-
rządowe – na szczeblu lokalnym i regionalnym pomagające przemycanym 
migrantom - nie powinny być karane. - powiedział Dimitris Avramopoulos, 
komisarz UE ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa. 

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

5. Wzrasta popularność programu Erasmus +!  

6. Europa sprzeciwia się przemytowi ludzi. 


