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1. Szkolenia - aktywny początek     
roku 

 www.facebook.com/ed.torun  
 
 
 www.twitter.com/EDTorun  
 
 
 

Odwiedź nas na: 

 

   Początek roku rozpoczyna się dla nas szkoleniem z zakresu Erasmus+ w Warszawie. Nasz 
partner Eurodesk cyklicznie gwarantuje nam podnoszenie kompetencji i tym razem przez 3 dni 

uczyliśmy się na temat akcji 3 w  ramach programu Erasmus+.  
W lutym mieliśmy maraton szkoleniowy. W dniach 18-20 lutego byliśmy w Gdańsku na spotka-
niu rocznym sieci Europe Direct w Polsce, gdzie rozmawialiśmy na tematy związane z wybora-
mi, bieżącą działalnością oraz wizją przyszłości. Odwiedziliśmy także Europejskie Centrum So-
lidarności. Czas mijał szybko i już w środę o 13 siedzieliśmy w pociągu do Warszawy na szko-

lenie z Europejskiego Korpusu Solidarności oraz w ramach spotkania rocznego Eurodesk.  
W czasie 5 dni odbyliśmy dwa poważne szkolenia, zintegrowaliśmy się w naszych ukochanych 

środowiskach oraz poszerzyliśmy wiedzę, która już niedługo trafi do naszej oferty! 

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


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

 

W styczniu przeprowadziliśmy także pierwsze lekcje europejskie. Zaprzyjaźnione 
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku poprosiło nas o zorganizowanie 
lekcji europejskich dla dzieci z Dobrzynia nad Wisłą. Niewiele myśląc, w bardzo zi-
mowej aurze ruszyliśmy w kierunku Włocławka. Droga była bardzo długa mimo, że 
do Włocławka jest autostrada, ale jak zawsze zima zaskoczyła drogowców. 

Nasze zajęcia oscylowały wokół podstawowych rozmówek na temat Unii Europej-
skiej. Rozmawialiśmy o językach urzędowych, krajach członkowskich, walucie czy 
też przywilejach jakie daje nam Unia Europejska.  

Dzieci wykazały się bardzo dobrą znajomością tematyki unijnej.  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeśli chcą Państwo aby podobne zajęcia odbywały się w Waszych szko-
łach—zapraszamy do współpracy.  
 
Wystarczy do nas napisać—europedirect-torun@byd.pl 
 
Dziękujemy za zaproszenie i czekamy na kolejne spotkania! 

  

2. Lekcje europejskie—Dobrzyń nad Wisłą 



W lutym przeprowadziliśmy cykl 
szkoleń z zakresu europejskiego CV 
oraz możliwości rozwoju w ramach 
Unii Europejskiej. Uczniowie klas li-
cealnych mieli okazję poznać budowę 
europejskiego CV jakim jest Europass, 
dowiedzieć się jak poprawnie budo-
wać swoje CV oraz czego unikać wy-
pełniając je. Oprócz samego Europas-
su rozmawialiśmy także o zdobywaniu 
doświadczenia kierunkowego, możli-
wościach obywania staży i praktyk w 

instytucjach unijnych oraz wyjazdach w ramach programu Erasmus+.  
Cykl szkoleń Europass prowadzony jest pod egidą Eurodesk Polska. Dziękuje-
my im za wsparcie merytoryczne a szkole za zaproszenie.  
 
W marcu podobne zajęcia odbędą się w Chełmnie. 
 

3. Dyżur eksperta ds. funduszy europejskich 

4. Zajęcia Europass dla uczniów Liceum 

Od stycznia wprowadziliśmy nową formułę dyżurów 
eksperta. Do tej pory spotykaliśmy się w Toruniu, w 
naszym biurze. Tym razem działamy poza Toruniem     
i tak oto odwiedziliśmy pobliskie Łysomice. W marcu 
będziemy w Chełmży. Jeśli są Państwo zainteresowani 
dyżurem eksperta w swojej miejscowości—wystarczy 
zebrać grupę kilku zainteresowanych, napisać do nas 
na adres europedirect-torun@byd.pl i umówić          
spotkanie! Jesteśmy otwarci na propozycje. 



Ponieważ coraz większe jest ryzyko, że Wielka Brytania opuści UE w dniu 30 marca br. 

bez porozumienia, Komisja Europejska przyjęła dziś ostatnią partię awaryjnych wnio-

sków prawodawczych dotyczących programu Erasmus+, koordynacji zabezpieczenia 

społecznego i budżetu UE. 

Ochrona praw uczestników programu Erasmus+: 

Erasmus+ jest jednym ze sztandarowych programów UE. W dniu 30 marca w Wielkiej 

Brytanii będzie przebywać 14 tys. uczestników programu z UE-27 (w tym studentów 

wyższych uczelni, praktykantów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, młodzieży uczącej się oraz kadry dydaktycznej), zaś w 

UE-27 – 7 tys. uczestników z Wielkiej Brytanii. W przypadku braku porozumienia nie mogliby oni dokończyć semestru w ramach Era-

smus+, a być może również otrzymywać stypendium. Dzisiejszy wniosek służy rozwiązaniu tego problemu poprzez zapewnienie, by w 

takim przypadku studenci i praktykanci uczestniczący w Erasmus+, przebywający za granicą w momencie wystąpienia Wielkiej Brytanii 

z UE, mogli ukończyć naukę i nadal otrzymywać odpowiednie fundusze.  

Pytania i odpowiedzi na temat opracowanego przez Komisję „Planu działania awaryjnego” z dnia 19 grudnia 2019 r. 

Strona internetowa Komisji Europejskiej na temat przygotowań do brexitu (zawierająca „zawiadomienia dotyczące gotowości na brexit”) 

1. Brexit a Erasmus+ 

      
2. Wzrost gospodarczy po raz siódmy z rzędu! 
 

Przewiduje się, że rok 2019 będzie siódmym z rzędu, w którym gospodarka europejska odnotuje 

wzrost, przy oczekiwanej poprawie koniunktury w każdym z państw członkowskich. W porów-

naniu z szybkim wzrostem w poprzednich latach, przewidywane ogólne tempo wzrostu będzie 

umiarkowane, a prognozom tym towarzyszy duża niepewność. 

Wzrost gospodarczy 

Umiarkowane osłabienie działalności gospodarczej nastąpiło już w drugiej połowie 

ubiegłego roku, kiedy tempo wzrostu światowego handlu spowolniło, niepewność do-

prowadziła do spadku zaufania, a czynniki o charakterze tymczasowym, takie jak zakłócenia w produkcji samo-

chodów, napięcia społeczne i niepewność związana z polityką fiskalną negatywnie wpłynęły na wyniki niektórych 

państw członkowskich. W rezultacie wzrost produktu krajowego brutto (PKB) zarówno w strefie euro, jak i w całej 

UE spadł z 2,4 proc. w 2017 r. do 1,9 proc. w 2018 r. (prognoza z jesieni: 2,1 proc. dla UE– 28 oraz dla strefy euro). 

Aktywność gospodarcza na początku tego roku utrzymała się na niskim poziomie, choć nadal opiera się na solid-

nych fundamentach. Wzrost gospodarczy się utrzyma, choć będzie bardziej umiarkowany. 

Więcej informacji 
Pełny tekst dokumentu: Śródokresowa prognoza gospodarcza z zimy 2019 r. 

Wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis na Twitterze: @VDombrovskis 

https://ec.europa.eu/info/publications/communication-19-december-2018-preparing-withdrawal-united-kingdom-european-union-30-march-2019-implementing-commissions-contingency-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_pl
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2019-economic-forecast_en
https://twitter.com/VDombrovskis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


 

3. Ochrona pracowników przed rakotwórczymi chemikaliami.  

Parlament Europejski, Rada i Komisja osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie trzeciego wniosku Komisji dotyczą-
cego rozszerzenia wykazu uznanych substancji rakotwórczych w miejscu pracy. W rezultacie tego porozumienia 5 do-
datkowych rakotwórczych substancji chemicznych zostanie objętych dyrektywą w sprawie czynników rakotwórczych i 
mutagenów. Komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marian-
ne Thyssen z zadowoleniem przyjęła porozumienie. 

Kolejne kroki 

Porozumienie zostanie przedłożone Komitetowi Stałych Przedstawicieli Rady (Coreper) do zatwierdzenia. Po zatwier-

dzeniu porozumienia przez stałych przedstawicieli państw członkowskich, zostanie ono poddane pod ostateczne głoso-

wanie na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego. 

Kontekst 

Nowotwory powodują 53 proc. zgonów związanych z wykonywaną pracą i są tym samym główną przyczyną zgonów 
związanych z wykonywaną pracą w Unii Europejskiej. W celu lepszej ochrony pracowników przed rakotwórczymi sub-
stancjami chemicznymi, Komisja już trzykrotnie zmieniała dyrektywę w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów 
(2004/37/WE), aby ograniczyć ryzyko narażenia na te substancje. Dyrektywa obejmuje obecnie 27 rakotwórczych sub-
stancji chemicznych, z czego 26 substancji dodano lub zaktualizowano w czasie kadencji Komisji pod przewodnictwem 
Jeana Claude'a Junckera. 

4. DiscoverEU—Nowy program unijny dla młodzieży.  

Spośród prawie 80 tys. zgłoszeń wybrano ponad 14,5 tys. osiemnastolatków, którzy otrzymają bilety DiscoverEU. Uczestni-
cy będą mogli podróżować przez 30 dni w okresie od 15 kwietnia do 31 października 2019 r. 
 

Kontekst 

DiscoverEU to łatwo dostępna i prosta możliwość zdobycia nieformalnych doświadczeń z podróży dla młodych 
osób podróżujących w pojedynkę lub w małej grupie, w tym pochodzących ze środowisk znajdujących się w nie-
korzystnej sytuacji. Inicjatywa ta daje osiemnastolatkom szansę poznania europejskiego dziedzictwa kulturowe-
go i różnorodności, nawiązania znajomości z innymi młodymi ludźmi oraz dowiedzenia się o ich europejskiej toż-
samości. Została ona zainicjowana w czerwcu 2018 r. w następstwie wniosku Parlamentu Europejskiego doty-
czącego działania przygotowawczego o budżecie w wysokości 12 mln euro w 2018 r. W pierwszej rundzie możli-
wość podróżowania po Europie otrzymało około 15 tys. młodych ludzi. Na 2019 r. Parlament Europejski zatwier-
dził kwotę 16 mln euro na rzecz inicjatywy DiscoverEU. Komisja planuje rozpocząć kolejną rundę zgłoszeń w le-
cie 2019 r. W odpowiednim czasie na Europejskim Portalu Młodzieżowym zostaną ogłoszone konkretne daty i 
dalsze informacje. 

Więcej informacji 
Pytania i odpowiedzi – druga edycja DiscoverEU 

Zestawienie informacji 

Europejski Portal Młodzieżowy 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2662_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2662_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:c11137&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:c11137&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6532_en.htm
https://europa.eu/youth/sites/default/files/discovereu_factsheet.pdf
https://europa.eu/youth/travelling_pl

