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PĚT LET ROZŠÍŘENÉ EU

činnosti, které mají za cíl budovat a rozvíjet dovednosti,
jež
souvisejí
se
školní
výukou.

PĚT LET ROZŠÍŘENÉ EU PŘINÁŠÍ
TRVALÉ POZITIVNÍ VÝSLEDKY A
POMÁHÁ EVROPĚ LÉPE ČELIT
SOUČASNÉ
KRIZI.
POSLEDNÍ
ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE BYLO
MILNÍKEM V PROCESU
SJEDNOCOVÁNÍ EVROPY A
PŘINESLA POZITIVA VŠEM
OBČANŮM V CELÉ UNII.

Kampaň Jaro Evropy rovněž nabízí celou řadu
příležitostí k podpoře on-line a off-line debat, jež se
zaměřují na kreativitu a inovaci právě v roce, kdy budou
občané EU opět volit do Evropského parlamentu. V
tomto kontextu jsou účastníci „jarních“ aktivit vyzváni,
aby reagovali na strategickou orientaci EU pro druhé
desetiletí (po roce 2010) a na aspekty lisabonské
strategie
založené
na
vědomostech.

Je tomu již pět let, co EU přijala do svých řad deset
nových členů (Česká republika, Kypr, Estonsko,
Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Slovinsko a
Slovensko) ze střední a východní Evropy, a ukončila tak
několik desetiletí trvající rozdělení, které následovalo po
studené válce. Dva další státy, Bulharsko a Rumunsko,
se k EU připojily v roce 2007.

Jaro Evropy se stalo velmi populární událostí, protože
představuje učební a vzdělávací příležitost, díky níž se
mladí lidé přibližují Evropě. Počet škol zapojených do
kampaně Jaro Evropy od roku 2002 stále roste. Proč se
registrovat? Jaké možnosti a informace získáte?
Navštivte oficiální stránky www.springday2009.net.

Současná celosvětová krize působí potíže všem zemím,
včetně EU, a nezaměstnanost stoupá všude. Velká
sjednocená EU se však může s těmito i dalšími
problémy vypořádat lépe než její jednotlivé členské
státy. EU podniká koordinované kroky v úsilí o stabilizaci
bankovního systému a oživení hospodářství.
Díky těmto opatřením a dalším chystaným krokům,
zaměřeným zejména na obnovu životně důležitého
poskytování úvěrů hospodářství, můžeme předpokládat
postupné oživení na konci tohoto roku.
Komise spolupracuje s členskými státy na vypracování
nového programu Evropského sociálního fondu, aby
podpořila zaměstnanost ve starých i nových členských
státech. Komise rovněž usiluje o oslabení širšího
sociálního dopadu krize, např. prostřednictvím Fondu
pro přizpůsobení se globalizaci.

GREEN SPIDER NETWORK
(SÍŤ ZELENÉHO PAVOUKA)

GSN – Síť Zeleného pavouka je neformální skupina,
složená

z pracovníků

odpovědných

za

styk

s veřejností ministerstev životního prostředí zemí
Evropské unie, kandidátských zemí a pracovníků
Generálního

ředitelství

Evropské

komise

pro

životní prostředí. Skupina byla založena v roce
1995 a od té doby se její členové pravidelně jednou
ročně setkávají v některé evropské zemi, která daný
rok akci předsedá. Síť je řízena pracovníky PR

JARO EVROPY 2009

pro životní prostředí.

V letošním školním roce bude
projekt Jaro Evropy probíhat
od 25. března do 9. května
2009. Projekt je k dispozici
všem školám, od předškolních
zařízení přes školy základní
až po všechny stupně škol
středních
a
praktických.
Zapojit se mohou i skupiny
studentů z organizací věnujících

odboru Generálního ředitelství Evropské komise
Hlavním

cílem GSN

je podpořit

vazby

mezi

Evropskou komisí a národními institucemi, a dále
vytvořit

platformu

zkušeností

pro

v oblasti

výměnu
informování

informací

veřejnosti

o životním prostředí.
Podrobné informace naleznete: www.env.cz
se

a

mimoškolní
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Den komunitárních programů
Eurocentrum a Europe Direct České
Budějovice Vás co nejsrdečněji zvou
na
regionální
veletrh
„Den
komunitárních programů“, který se
uskuteční ve čtvrtek 5. března od 9
hodin na Krajském úřadě.
Hlavním cílem veletrhu je představit veřejnosti méně
známé, ale přesto významné zdroje finančních
prostředků Evropské unie určené pro členské státy.
Tento ročník představí mj. i některé z úspěšně
realizovaných projektů, které se mohou stát inspirací pro
budoucí žadatele.
Veletrh doprovází výstava, která bude veřejnosti
přístupná od 3. do 16. března tohoto roku.

„S Davidem Černým do Entropy“
Katedra výtvarné výchovy na Jihočeské univerzitě
společně s Eurocentrem České Budějovice a Europe
Direct České Budějovice vyhlašují výtvarnou soutěž
pro studenty Jihočeské univerzity „S Davidem
Černým do Entropy“. Smyslem soutěže je umělecké
ztvárnění (jakoukoliv výtvarnou technikou) myšlenky
evropanství a předsednictví České republiky
v Evropské unii. Nejlepší práce budou odbornou
porotou oceněny finanční částkou a věcnými odměnami.
Vybrané práce se po uzávěrce soutěže v červnu 2009
stanou součástí rozsáhlé výstavy ve foyer Krajského
úřadu Jihočeského kraje.

ED ČESKÉ BUDĚJOVICE
* Proč a jak odjet do Francie ?
* Systém vysokého školství ve Francii
* Možnosti financování studia
Přednáška se uskuteční 12.3.2009 od 14:30 v aule
Jihočeské univerzity „Bobík“ (Branišovská 31, České
Budějovice).

KALENDÁŘ AKCÍ
březen červen

Výtvarná soutěž
„S Davidem Černým do Entropy“

březen prosinec

„Jak dosáhnout na peníze EU“
instruktážní seminář na míru

3.3.2009

Akce na klíč: Finanční krize
Domov důchodců České Budějovice

5.3.2009

Den komunitárních programů

od 9 hod.

Krajský úřad Jihočeského kraje

12.3.2009

Akce na klíč: České předsednictví v Radě EU;
Přijetí eura

Šmidingerova knihovna Strakonice
12.3.2009

Evropský den spotřebitele – tisková konference

od 10 hod.

Presscentrum, Krajský úřad Jihočeského kraje

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

Praxe v Německém spolkovém sněmu
N a stánku Europe Direct na Krajském úřadě
Jihočeského kraje jsou k dispozici informační materiály
ke stipendijnímu programu praxe v Německém
spolkovém sněmu v období od 1. března do 31.
července 2010.
Tento program je určen pro absolventy vysokých škol,
umožňuje poznat parlamentní práci v kanceláři
poslanců a kromě toho také zahrnuje semináře o
politickém, hospodářském a kulturním životě v SRN.
Účastníkům bude poskytnuto měsíční stipendium ve
výši 450 eur a bezplatné ubytování v Berlíně.
Podmínkou pro přijetí na tuto praxi jsou velmi dobré
znalosti němčiny, ukončené vysokoškolské studium
v bakalářském nebo magisterském programu a účastníci
nesmějí být v počátku praxe starší 30 let.
Podklady k žádosti je možné stáhnout z webových
stránek www.bundestag.de/ips.

„Studium ve Francii“
Jihočeská univerzita a Campus
France Vás srdečně zvou na přednášku s názvem
„Studium ve Francii“. Cílem akce je poradit a pomoci
v každé fázi Vašeho pobytu ve Francii. Program je
členěn na sekce:

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.
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