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ROK 2008: CESTUJTE BEZ HRANIC
Česká republika vstupuje do roku
2008 posílena o další velkou
evropskou výhodu – cestování bez
hranic.
Zařazení ČR do Schengenského
prostoru je možné považovat za jeden
z nejvýznamnějších okamžiků v naší novodobé historii.
Pasové kontroly, zavřené závory, hraniční fronty na
všech 75 hraničních přechodech – to vše je minulostí.
Symbolicky se tak stává přesně čtyřicet let od doby,
kdy přes československé hranice odcházely stovky
rodin na Západ. Srdečně přeji všem, kteří mají zájem a
chuť cestovat, ať využijí všech výhod, které jim přináší
Evropská unie.
Hodně štěstí v roce 2008!

ED ČESKÉ BUDĚJOVICE
design manuálu pro Českou republiku respektuje
zkušenosti z předešlých kampaní některých českých
středisek a poskytuje ucelený základ pro další
budování značky EUROPE DIRECT v českém
prostředí,“ přibližuje tvorbu logotypu Roman Pavlík
z reklamní agentury Teenage Media.

Irena Moozová
Vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR

Budování jednotné image sítě EUROPE DIRECT tím
však nekončí. Dalším krokem ke sladění své identity
bude realizace pilotní kampaně, kde si střediska
vyzkouší společnou komunikaci jak v rámci své sítě,
tak navenek s veřejností. „Věříme, že naše aktivity
přispějí ke snazší orientaci občanů v evropských
záležitostech, které se týkají nejen České republiky,
ale celé Evropy,“ uzavírá Tereza Sanjuan.

EUROPE DIRECT V NOVÉM!

ROK MEZIKULTURNÍHO DIALOGU

Česká střediska sítě EUROPE DIRECT začínají od
letošního roku komunikovat s veřejností podle
společných pravidel. Na sklonku roku 2007 se
všechna střediska zapojila do budování své
korporátní identity a nyní se Vám představují
v jednotném vizuálním stylu.

Evropská komise zahájila
Evropský
rok
mezikulturního dialogu
2008, jehož hlavním
heslem je „Společně
v rozmanitosti“.

Sladění středisek do stejné grafiky má za cíl usnadnit
veřejnosti identifikaci s informačními centry, které jsou
součástí celoevropské sítě středisek Evropské komise.
„V Evropě má EUROPE DIRECT vybudovanou velkou
tradici a i u nás již některá střediska fungují řadu let.
Chtěli jsme pomoci našim střediskům zkvalitnit svou
image u české veřejnosti a rozhodli se zpracovat
manuál jednotného designu,“ popisuje důvody Tereza
Sanjuan ze Zastoupení Evropské komise v ČR.

Evropský rok mezikulturního dialogu představuje
společnou komunikační a informační kampaň všech
evropských zemí s cílem otevírat a šířit témata
mezikulturního dialogu.
Cílem projektu je zvýšit úctu ke kulturní rozmanitosti
a zvládnout složitou realitu našich společností a
společnou existenci různých kulturních identit
a vyznání. Dialog znamená sdílení, snahu
o porozumění, naslouchání. Vede k hlubšímu
poznání jiných kultur, ale i kultury vlastní, k pěstování
tolerance, k budování a k péči o otevřenou společnost.
Aktivní mezikulturní dialog je vnímán jako klíčový pro
posílení evropské identity a evropského občanství.

Tvorba jednotného vizuální stylu vycházela z několika
zdrojů, které se staly určující pro finální podobu.
Agentura, která design manuál a proškolení
pracovníku
středisek
realizovala,
vycházela
z evropského loga EUROPE DIRECT. „Sestavení

Více lze o Roku mezikulturního dialogu nalézt zde:
www.interculturaldialogue2008.eu
www.institutumeni.cz
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Lenka Housková
Vedoucí střediska
EUROPE DIRECT České Budějovice
Proč jste se rozhodla pracovat v evropském
informačním středisku Europe Direct?
Zdá se mi, že občané České republiky si někdy
neuvědomují, že členství naší země v EU má pro nás
všechny celou řadu kladů. Chtěla bych veřejnosti
ukázat, že evropské politiky i komisaře názor
Evropanů zajímá a že se kdokoliv z jižních Čech může
podílet na rozvoji naší Evropy. Díky práci v evropském
středisku mohu pro veřejnost připravovat nejrůznější
přednášky a semináře, ale i kulturní akce a soutěže.
Moc mě těší, když je publikum spokojené.
Má veřejnost v našem kraji zájem o evropské dění?
Mám pocit, že veřejnost témata spjatá s Evropskou
unií zajímají čím dál víc. Nevyhledávají u nás
informace pouze o možnostech finanční podpory
z evropských zdrojů či o studiu v zahraničí, ale stále
častěji i informace, které ovlivňují jejich každodenní
život.

KALENDÁŘ AKCÍ
19.2. 2008

Seminář Slovinské předsednictví

od 9.00 hod.

Krajský úřad Jihočeského kraje, Oválný sál
U Zimního stadionu 2, České Budějovice

01.02.2008

Výstava Slovinské předsednictví

do 29.02.2008

Krajský úřad Jihočeského kraje, foyer
U Zimního stadionu 2, České Budějovice

2008

Váš hlas v Evropě: řekněte svůj názor evropským
komisařům! Konzultujte evropské dokumenty.

po celý rok

Krajský úřad Jihočeského kraje, stánek ED
U Zimního stadionu 2, České Budějovice

2008

Informační servis pro obce

po celý rok

Krajský úřad Jihočeského kraje, stánek ED
U Zimního stadionu 2, České Budějovice

Více informací o našich akcích naleznete na www.europe-direct.cz

EUROPE DIRECT České Budějovice
Jihočeský kraj – Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
internet: www.europe-direct.cz
bezplatná telefonická linka: 00 800 6 7 8 9 10 11
koktaní osoba: Lenka Housková
tel.: 386 72 01 10, fax: 385 35 90 03
e-mail: houskova@kraj-jihocesky.cz
Najdete nás zde.

HLAVNÍ PARTNER
Informační středisko EUROPE DIRECT České Budějovice
děkuje za podporu své hostitelské organizaci.

Jaké služby návštěvníci nejvíce využívají?
Vysokou návštěvnost mají naše přednášky, které
nabízíme v celých jižních Čechách zdarma. Stále více
občanů nachází cestu i do našeho střediska nejen pro
informační materiály, ale i s žádostí o radu, a to nás
velmi těší.

Jihočeský kraj – Krajský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

EUROPE DIRECT České Budějovice
Jihočeský kraj – Krajský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 72 01 10, fax: 385 35 90 03
www.europe-direct.cz, centrální bezplatná linka: 00 800 6 7 8 9 10 11

