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EUROPEAN JOB DAYS 2008
Po úspěchu prvních Evropských dnů
pracovních příležitostí, které se
konaly v rámci Evropského roku
mobility
pracovníků 2006,
se
Evropská
komise
rozhodla
pokračovat
každoročně
v této
aktivitě, jejímž cílem je zlepšit
povědomí veřejnosti o možnostech
práce v zemích EU/EHP a ve
Švýcarsku.
I letos na podzim proběhne po celé Evropě spousta
různorodých akcí s cílem zajistit setkání uchazečů o
práci se zaměstnavateli, kteří pro nabízené pozice
hledají nejvhodnější kandidáty bez ohledu na státní
příslušnost.
Hlavními aktéry European Job Days jsou poradci
EURES a veřejné služby zaměstnanosti, dalšími pak
vysoké školy, školicí centra a střediska EUROPE
DIRECT, která nabízejí doplňující informace např. o
možnostech studia v zahraničí.
V letošním roce se zapojí do European Job Days
všechna krajská města.
Regina Kyselová
EUROPE DIRECT Olomouc
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN
BEZ AUT
Již posedmé se bude letos
konat
celoevropská
akce
„Evropský týden mobility“ a
„Evropský den bez aut“. Každý
rok, počínaje rokem 2002, je
celý týden od 16. do 22. září
věnován
udržitelným
způsobům dopravy. Evropský týden mobility je
osvětovou kampaní pro občany měst, která
upozorňuje na stále narůstající automobilovou dopravu
ve městech. Za tímto účelem jsou pořádány různé
akce zaměřené na udržitelné formy dopravy a
dopravní výchovu. V letošním roce se kampaň zaměří
na zlepšení kvality ovzduší ve městech („Čistý vzduch
všem“). Součástí Evropského týdne mobility je
Evropský den bez aut (22. září), který se poprvé
uskutečnil ve Francii v roce 1998. Jeho cílem je omezit
automobilovou dopravu v některých částech, podpořit
využívání udržitelných způsobů dopravy a zvýšit
povědomí o dopadech různých způsobů dopravy na
životní prostředí.
Tyto aktivity jsou v ČR koordinovány Ministerstvem
životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí.
Roman Badík

EURES
Hlavním cílem sítě EURES
(EURopean
Employment
Services – Evropské služby
zaměstnanosti) je usnadňovat
mezinárodní mobilitu pracovních
sil v Evropské unii. Do sítě
EURES je kromě 27 členských
zemí EU zapojeno také Norsko,
Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko.
Základním úkolem sítě EURES je poskytovat služby,
užitečné pracovníkům, uchazečům a zájemcům o
práci i zaměstnavatelům, respektive všem občanům,
kteří mají zájem využívat svého práva volného pohybu
osob.
V každé členské zemi je poskytování služby EURES
zajištěno zejména prostřednictvím EURES poradců,
vyškolených specialistů, kteří nabízejí informace o
možnostech zaměstnání v jiné členské zemi. EURES
poradci působí na pověřených úřadech práce
v krajských městech. Na úřadech práce v okresních
městech však působí kontaktní osoby pro EURES,
které jsou schopny sdělit základní informace o
službách sítě EURES.
Seznam EURES poradců naleznete ZDE
http://portal.mpsv.cz/eures
http://ec.europa.eu/eures/
EU ROAD SHOW V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Europe Direct České
Budějovice
si
Vás
dovoluje pozvat na
regionální
kampaň
Road show, která se
koná 11. září 2008 na
náměstí
Přemysla
Otakara II. v Českých
Budějovicích. Jedná se o jednodenní akci zaměřenou
na nadcházející české předsednictví, jehož mottem je
„Evropa bez bariér.“ Zkušenosti ukazují, že lidé o
předsednictví vědí málo a důležitost této role pro
Českou republiku si nedokáží zcela uvědomit. Cílem a
zájmem této kampaně je informovat občany o
významu českého předsednictví a zdůraznit postavení
krajů v tomto nadcházejícím období. Začátek
programu je stanoven na 15. hodinu a můžete se
těšit na vystoupení kapel Gulo čar, Pampaliny
funky jam a Čankišou.
Pro děti je připraven doprovodný program.
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Den kultury, vzdělání a zdravého životního stylu
Evropské informační středisko Europe Direct ve
spolupráci s jazykovou školou Edulab a Zeleninovým
barem Vás srdečně zve na první ročník Dne kultury,
vzdělání a zdravého životního stylu v Českých
Budějovicích. Celý projekt bude zahájen dne 19.
září 2008 v 10 hod na nádvoří radnice, kde se budou
prezentovat jednotlivé subjekty, jež se do této iniciativy
zapojily.
Od 19 – 26. září 2008, kdy se slaví Evropský den
jazyků, připravuje Europe Direct České Budějovice v
foyer úřadu Jihočeského kraje, kde budou k této
příležitosti připraveny hry pro děti o zajímavé dárky, elearningové kurzy týkající se studia jazyků, či
práce v zahraničí a dále zde můžete získat kontakty
na studijní i pracovní stáže v institucích Evropské unie
či poradenství ohledně studia a práce v zemích EU.
Více informací naleznete na: www. europe-direct.cz

KALENDÁŘ AKCÍ
03.09.2008

Den otevřených dveří na Jihočeském kraji

od 9 hod

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

11.09.2009

EU Road show

od 15 hod.

nám. Přemysla Otakara II, České Budějovice

16.-18.09.2008

Vzdělání a řemeslo

celý den

Výstaviště České Budějovice

18.09.2008

Evropský den bez aut

od 9 hod.

nám. Přemysla Otakara II., České Budějovice

19. 09.2008
10 – 17 hod.
24.9.2008

Jobday 2008

9:30 – 11 hod.

sál Zastupitelstva, Krajský úřad JK,
U Zimního stadionu 2, České Budějovice

Evropský den bez aut
Evropský den bez aut
pořádaný
Magistrátem
města České Budějovice
je součástí celoevropské
kampaně Evropský týden
mobility, který probíhá od
16. do 22. září 2008 a
cílem je přimět veřejnost, aby více využívala
ekologické formy dopravy.
Rádi se s Vámi setkáme na Evropském dnu bez aut,
který se bude konat 18. září 2008 na náměstí
Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích od 9
do 17 hodin. Pro návštěvníky je připraven bohatý
program - hry, soutěže o zajímavé ceny, informační
brožury o způsobech přepravy osob apod. Více
informací naleznete na webových stránkách
Magistrátu města České Budějovice www.cbudejovice.cz.
Výstava Vzdělání a řemeslo s Europe Direct
Ve dnech od 16. do 18. září 2008 se na
českobudějovickém Výstavišti koná již 14. ročník
výstavy Vzdělání a řemeslo, věnované prezentaci
školství všech úrovní a programům pro jednotlivé
stupně výuky. Pro učitele a žáky jsme připravili
bohatou nabídku informačních materiálů týkající se
Evropské unie, pěkné mapy s historií Evropy ve 20.
století, kvízy a soutěže.

Den kultury, vzdělání a zdravého životního
stylu
nádvoří historické radnice, náměstí Přemysla
Otakara II., 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.: 386 720 110, fax: 385 359 003
e-mail: houskova@kraj-jihocesky.cz

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