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W Newsletterze:

Newsletter dla mediów
Punktu Informacji Europejskiej
Europe Direct - Bydgoszcz
AKTUALNOŚCI EUROPE DIRECT - BYDGOSZCZ
Konkursy "Zjednoczeni w różnorodności"
Cel jest jeden - pokaż jak wielobarwna kulturowo i językowo jest
Europa. Opowiedz o tym słowami,
fotografią lub obrazkiem i wygraj:
wycieczkę do Brukseli lub
Strasburga, modny gadżet elektroniczny, multimedialne narzędzia do nauki języków obcych i
gry europejskie! Weź udział w
tegorocznej edycji konkursów
"Zjednoczeni w różnorodności".

 Aktualne informacje
o bieżącej
działalności Punktu
Informacji
Europejskiej Europe
Direct - Bydgoszcz
 Najświeższe
informacje
dotyczące
aktywności Unii
Europejskiej

To już VII już edycja konkursów skierowanych do dzieci i młodzieży z regionu Kujaw i Pomorza, która tradycyjnie podzielona jest na trzy moduły:
 Konkurs plastyczny "Wielobarwna Europa" - dla dzieci ze szkół podstawowych
(pobierz regulamin konkursu PDF)
W tym numerze:
 Konkurs fotograficzny "Europa w obiektywie" - dla młodzieży z gimnazjów i szkół średnich (pobierz regulamin konkursu PDF)
WIADOMOŚCI Z UE
 Konkurs lingwistyczny "Europejski poliglota" - dla młodzieży z gimnazjów i szkół średnich (pobierz regulamin konkursu PDF)
Europejski Korpus Solidarności — nowe
Na prace konkursowe czekamy do 31 grudnia 2016 r. Szczegółowe informacje znajdują się
horyzonty dla młodzieży
w regulaminach poszczególnych konkursów i na stronie www.europedirectbydgoszcz.byd.pl.
Inwestowanie w

2-3

młodych Europejczyków
Nagrody:
 wyjazdy do Brukseli i Strasburga oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Posłów
Koalicja na rzecz
do Parlamentu Europejskiego: Tadeusza Zwiefkę, Kosmę Złotowskiego oraz Janusza Zeumiejętności cyfrowych
mke
i zatrudnienia
 multimedialne narzędzia do nauki języków obcych
 gadżety elektroniczne i gry europejskie

3

Organizatorzy:
Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz i Toruń,
Punkty Eurodesk w Bydgoszczy i Inowrocławiu,
Szkoła Języków Obcych w Bydgoszczy,
Centrum Europejskie im. Roberta Schumana,
Wyższa Szkoła Gospodarki
Partnerzy:
Posłowie do Parlamentu Europejskiego Janusz Zemke, Tadeusz Zwiefka i Kosma Złotowski

Znajdź nas na:
/EDBydgoszcz
@EDBydgoszcz
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Europejski Korpus Solidarności — nowe horyzonty dla młodzieży
 Czym jest Europejski Kor- Islandii, Liechtensteinie, Norwegii,
Turcji lub w Byłej Jugosłowiańpus Solidarności?
skiej Republice Macedonii, lub
Organizacje prowadzące działajeśli mają obywatelstwo tych
nia oparte na zasadzie solidarnopaństw. Europejski Korpus Soliści, finansowane przez Komisję –
darności jest otwarty dla wszystwładze lokalne, organizacje pozakich młodych ludzi, bez względu
rządowe lub przedsiębiorstwa –
na to, czy w tej chwili się uczą,
mogą rekrutować młodych ludzi
szkolą, czy są zatrudnieni, czy też
do swoich projektów z zakresu
bezrobotni. Kluczowe znaczenie
wolontariatu lub rozwoju zawoma motywacja.
dowego (praca, staż, szkolenie
bądź praktyki zawodowe), pod  Czy rejestracja gwarantuje
uczestnictwo w projekcie?
warunkiem że spełniają one kryteria pozwalające im zostać organiRejestracja nie gwarantuje
zacją przyjmującą i podpiszą
uczestnictwa w projekcie, gdyż
Kartę Europejskiego Korpusu
Solidarności.
W ramach Korpusu Solidarności
Komisja ustanawia dwa rodzaje
projektów dla młodzieży:
1.projekty z zakresu wolontariatu
oferujące możliwości wolontariatu w pełnym wymiarze godzin, połączonego z otrzymaniem grantu;

datów do uczestnictwa w projek- staży i praktyk zawodowych przytach solidarnościowych. Członko- sługiwać będą diety.
wie będą mogli odrzucać oferty
 Jakiego rodzaju świadectwa
składane przez organizacje.
będą wydawane?
 Czy organizacje mogą poCzłonkowie Europejskiego Korpubierać pieniądze od członsu Solidarności będą uprawnieni
ków za włączenie ich do
do otrzymania świadectwa Europrojektu?
pejskiego Korpusu SolidarnoNie. Ani organizacje uczestniczą- ści po zakończeniu uczestnictwa
ce ani organizacje pośredniczące w projekcie. Będzie stanowiło ono
nie mogą domagać się od członka dowód ich zaangażowania w
Europejskiego Korpusu Solidarno- ogólnoeuropejskie zobowiązanie
ści jakiegokolwiek wkładu finanso- do stawienia czoła wyzwaniom
wego lub opłat w związku z udzia- społecznym i w zaangażowanie
łem w projekcie.
na rzecz zmian. To zaangażowanie, otwartość na innych ludzi i
kultury oraz umiejętności zdobyte
w ramach działalności Europejskiego Korpusu Solidarności przyciągną również uwagę pracodawców szukających młodych ludzi o
takim profilu.
 Jakie organizacje mogą
uczestniczyć w działaniach
Korpusu?

2.projekty z zakresu rozwoju zawodowego dających możliwość
znalezienia zatrudnienia, odbycia stażu lub praktyk zawodowych w całej gamie sektorów.
 Kto może zarejestrować się
jako członek Europejskiego
Korpusu Solidarności?
Każda osoba w wieku od 17 do
30 lat, będąca obywatelem UE
lub legalnie przebywająca w
UE, może zarejestrować się w
Europejskim Korpusie Solidarności. Osoby biorące udział w projektach solidarnościowych muszą
mieć co najmniej 18 lat. Osoby
zainteresowane działalnością w
ramach filaru zawodowego muszą
być obywatelami UE, Norwegii lub
Islandii. W ramach filaru dotyczącego wolontariatu, w pierwszej
fazie funkcjonowania Europejskiego Korpusu Solidarności, młodzi
ludzie mogą rejestrować się, jeśli
przebywają legalnie w UE lub w

będzie to z pewnością zależeć od
dostępności projektów oraz stopnia zainteresowania kandydatów.
Zasadniczo, im ludzie są bardziej
otwarci na różne rodzaje działań i
im więcej krajów docelowych
biorą pod uwagę, tym większą
mają szansę na udział w projekcie.
 Czy członkowie Korpusu
mogą zdecydować, dla jakiej organizacji będą pracować?
Po zarejestrowaniu się przez
członków organizacje będą mogły
znaleźć ich profil, szukając kandy-

 Jakie koszty są pokrywane?
W przypadku wyjazdu w ramach
wolontariatu zazwyczaj pokrywane będą koszty utrzymania, takie
jak żywność, zakwaterowanie
oraz kieszonkowe, a także koszty
podróży i ubezpieczenia. W przypadku działalności zawodowej
(pracy, stażu lub praktyk zawodowych) podpisywane będą umowy
o pracę i udzielane będzie wsparcie finansowe na podróż (podróż i
zakwaterowanie przed rozmową
kwalifikacyjną, dodatek z tytułu
przeniesienia oraz dodatek na
podróż powrotną. W przypadku

Organizacją uczestniczącą mogą
stać się różnego rodzaju organizacje, takie jak organizacje pozarządowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, a
także władze krajowe i lokalne.
Wszystkie organizacje będą musiały spełniać wysokie normy
jakości i podpisać Kartę Europejskiego Korpusu Solidarności
 Kiedy Europejski Korpus
Solidarności rozpocznie
działalność i jakich wyników oczekuje się w związku
z jego funkcjonowaniem?
Dobieranie uczestników i organizacji uczestniczących powinno
rozpocząć się wiosną 2017 r., a
wyjazdy w ramach projektów
powinny rozpocząć się w czerwcu
2017 r. Celem Europejskiego
Korpusu Solidarności jest to, aby
do końca 2020 r. w jego szeregi
wstąpiło pierwsze 100 tys. młodych Europejczyków.
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Inwestowanie w młodych Europejczyków
Komisja Europejska zainaugurowała 7 grudnia – zaledwie dwa
miesiące po zapowiedzi przewodniczącego Jeana Claude'a Junckera – Europejski Korpus Solidarności. Jest to pierwszy rezultat z priorytetowych działań planu
z Bratysławy. Od tej pory młodzi
ludzie w wieku od 18 do 30 lat
mogą zaangażować się w działania na rzecz społeczeństwa w
całej UE oraz uzyskać wartościowe doświadczenia i umiejętności
potrzebne do podjęcia pracy zawodowej.

łączy Europę, to nie traktaty ani
interesy przemysłowe i gospodarcze, lecz wartości. A wolontariusze wcielają w życie europejskie
wartości każdego dnia.

zaangażowania się w wiele różnych działań w obszarach takich
jak: edukacja, ochrona zdrowia,
integracja społeczna, pomoc przy
dystrybucji żywności, budowa
Europejski Korpus Solidarności schronisk, przyjmowanie, wspieskłada się z dwóch uzupełniają- ranie i integracja imigrantów i
uchodźców, ochrona środowiska
cych się filarów:
naturalnego lub zapobieganie
• filar wolontariatu oferuje mło- klęskom żywiołowym.
dym ludziom, dzięki dotacji, możliwość pracy wolontariackiej w Już od 7 grudnia 2016 r. zainterepełnym wymiarze czasu od dwóch sowane osoby w wieku od 17 do
30 lat mogą zarejestrować się na
do dwunastu miesięcy;
stronie internetowej Europejskie• filar pracy zawodowej daje go Korpusu Solidarności: http://
młodym ludziom szansę na znale- europa.eu/solidarity-corps. Osoby
zienie pracy, praktyki lub możliwo- biorące udział w projektach muści przygotowania zawodowego w
wielu różnych sektorach, które są
zaangażowane w działalność
solidarnościową i w których istnieje zapotrzebowanie na bardzo
zmotywowanych i prospołecznych
młodych ludzi.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: Europejski Korpus Solidarności zapewni nowe możliwości młodym ludziom pragnącym
wnieść znaczący wkład na rzecz
społeczeństwa oraz wyrazić solidarność z innymi – postawę, którą
należy propagować na świecie i w
Unii Europejskiej. Solidarność
zawsze stanowiła dla mnie esencję idei Unii Europejskiej. To co Członkostwo otwiera możliwości

szą mieć co najmniej 18 lat, jednak rejestracji można dokonać od
17 r. ż.
Uczestnictwo w EKS będzie korzystne nie tylko dla młodzieży,
ale również dla organów krajowych i lokalnych, organizacji
pozarządowych i przedsiębiorstw, ponieważ wesprze ich
starania mające na celu sprostanie rozmaitym wyzwaniom i kryzysom. Organizacje uczestniczące
będą mogły korzystać z Europejskiego Korpusu Solidarności dla
dobra obywateli i całego społeczeństwa.

Koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia
Komisja Europejska, wspólnie z
państwami członkowskimi, przedsiębiorstwami, partnerami społecznym, organizacjami pozarządowymi i instytucjami edukacyjnymi, uruchomiła z początkiem
grudnia inicjatywę „Koalicja na
rzecz umiejętności cyfrowych i
zatrudnienia”. Inicjatywa ta pomoże sprostać dużemu zapotrzebowaniu na umiejętności cyfrowe
w Europie, które są niezbędne
obecnie na rynku pracy i w społeczeństwie.
Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku
cyfrowego, powiedział: Umożliwienie większej liczbie osób rozwoju umiejętności cyfrowych to
jak przekazanie im biletu do gospodarki cyfrowej. Aby zbudować
w Europie jednolity rynek cyfrowy,
musimy zająć się problemem
niedoboru umiejętności. Uruchomienie inicjatywy „Koalicja na
rzecz umiejętności cyfrowych i
zatrudnienia” to ważny krok w
naszych wspólnych staraniach
służących poprawie umiejętności

cyfrowych wszystkich Europejczy- głyby zajmować wolne miejsca
pracy we wszystkich sektorach –
ków.
do 2020 r. przepadnie w ten spo„Koalicja na rzecz umiejętności
sób do 750 tys. stanowisk związacyfrowych i zatrudnienia” to jedna
nych z technologiami informacyjz dziesięciu kluczowych inicjatyw
nymi i komunikacyjnymi. Bezrobozaproponowanych przez Komisję
cie osób młodych w wieku 15–24
w ramach Nowego europejskielat w UE wynosi jednak prawie 20
go programu na rzecz umiejętproc. więcej niż jedna trzecia siły
ności, przedstawionego w czerwroboczej i, mówiąc ogólniej, około
cu tego roku. W dniu dzisiejszym
45 proc. Europejczyków ma
szereg partnerów, w tym ponad
jedynie podstawowe umiejętno30 organizacji i grup, do których
ści cyfrowe.
należą między innymi European
Digital SME Alliance, ESRI, Trzy nowe koalicje krajowe wkrótSAP,ECDL i Google, deklaruje ce rozpoczną działanie w Czedziałania w celu dalszego ograni- chach, Estonii i Słowenii, a cztery
czania niedoboru umiejętności kolejne są przygotowywane. Cecyfrowych w ramach tej inicjaty- lem jest stworzenie koalicji krajowy. Komisja wzywa kolejne zain- wych we wszystkich państwach
teresowane strony do dołączenia członkowskich do 2020 r.
do koalicji i wspierania jej karty.
Oczekuje się, że do 2020 r. te
Umiejętności cyfrowe obejmują połączone inicjatywy:
szereg umiejętności, na których
 Zapewnią szkolenie 1 mln
obywatele mogą polegać, od
młodych bezrobotnych osób,
wyszukiwania informacji online
które będą mogły zajmować mieji przesyłania wiadomości onlisca pracy w sektorze cyfrowym,
ne do tworzenia treści cyfrodzięki stażom/praktykom, przygowych (np. kodowania aplikacji).
towaniu zawodowemu i krótkoW Europie brakuje osób o umiejętnościach cyfrowych, które mo-

okresowym programom szkoleniowym.
 Pomogą w podnoszeniu umie-

jętności i przekwalifikowaniu
siły roboczej, a w szczególności
zapewnią konkretne środki wsparcia MŚP.
 Unowocześnią kształcenie i

szkolenie, aby umożliwić wszystkim studentom i nauczycielom
korzystanie z cyfrowych narzędzi i
materiałów do nauki i nauczania,
a także rozwój ich umiejętności
cyfrowych i podwyższenie kwalifikacji.
 Przekierują

i wykorzystają
dostępne środki finansowe na
wsparcie umiejętności cyfrowych oraz uświadomią znaczenie
umiejętności cyfrowych dla szans
na zatrudnienie, konkurencyjności
i udziału w społeczeństwie.
Komisja będzie wspierać prace
koalicji poprzez koordynację działań na szczeblu UE, ułatwianie
partnerstw i wspieranie wymiany
najlepszych praktyk.

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – BYDGOSZCZ
PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy to jeden z 55 podmiotów z terenu całego kraju, który
w 2005 r. uczestniczył w konkursie na utworzenie struktur mających na celu prowadzenie punktów
informacyjnych Europe Direct Information Network. W roku tym konkurs ogłoszony został
w imieniu Komisji Europejskiej przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej w województwie kujawsko-pomorskim wybrany został jedynie projekt zgłoszony
przez Wyższą Szkolę Gospodarki, której prawo prowadzenia punktu przyznane zostało na okres
2005-2008.
W wyniku procedury konkursowej, która ogłoszona została w lipcu 2008 r. przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej i stanowiła efekt
wygaśnięcia pierwszego okresu funkcjonowania sieci Europe Direct, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ponownie wystąpiła
z wnioskiem o możliwość prowadzenia ośrodka. W jej wyniku w latach 2009-2012 Punkt informacyjny Europe Direct - Bydgoszcz kontynuował
swoją działalność europejską. W trzecim (obecnym) okresie funkcjonowania sieci informacyjnej Europe Direct Wyższa Szkoła Gospodarki po
raz kolejny uzyskała akceptację Komisji Europejskiej na prowadzenie od 1 stycznia 2013 r. Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Bydgoszcz.
Podstawowe zasady funkcjonowania ośrodków Europe Direct Information Network określone zostały przez Komisję Europejską i są takie same we wszystkich 28 krajach członkowskich UE.
Głównym zadaniem, dla realizacji którego utworzona została sieć ośrodków Komisji Europejskiej, jest udzielanie ogólnych informacji oraz porad we wszystkich obszarach tematycznych związanych z problematyką europejską, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb
społecznych.
Europe Direct – Bydgoszcz swoje usługi kieruje do wszystkich obywateli zainteresowanych zagadnieniami Unii Europejskiej.
W szczególności do współpracy zapraszamy:
 przedstawicieli samorządu terytorialnego
 małych i średnich przedsiębiorców
 nauczycieli i instytucje oświatowe
 organizacje pozarządowe
 młodzież

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - BYDGOSZCZ
przy Wyższej Szkole Gospodarki
ul. Garbary 3 (parter – budynek J)
85-229 Bydgoszcz
tel.: 52 567 00 18
tel/fax: 52 567 00 69
e-mail: europedirect-bydgoszcz@byd.pl

Infolinia Europe Direct (00 800 6 7 8 9 10 11)
Zapraszamy do odwiedzania ośrodka od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 16:00
dr KAROLINA MARCHLEWSKA-PATYK
Dyrektor Punktów Informacji Europejskiej
Europe Direct – Bydgoszcz i Europe Direct - Toruń przy WSG
e-mail: k.marchlewska@byd.pl
JOANNA WÓJTOWICZ
Koordynator Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz przy WSG
e-mail: joanna.wojtowicz@byd.pl
KAMILA KRUŻA-SUPEŁ
Specjalista ds. rozliczeń Punktów Informacji Europejskiej
Europe Direct – Bydgoszcz i Europe Direct - Toruń
e-mail: kamila@byd.pl

Odwiedź naszą stronę internetową
www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl

Polub nas
na Facebooku!

Opracowanie:
Joanna Wójtowicz
Valentyn Honcharenko

