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ED ČESKÉ BUDĚJOVICE

ZA PRACÍ DO EU SNADNĚJI!
Květen bývá měsícem oslav a často
i velkých proměn. K velkým změnám
se také příští rok chystá Evropský
úřad pro výběr personálu (EPSO),
který zamýšlí radikálně upravit
systém přijímání nových pracovníků
do evropských institucí. O co tedy půjde?
Úřad plánuje v rámci projektu „EPSO – rozvojový
program“ modernizovat způsob zaměstnávání lidí z
členských zemí Evropské unie.
Například zkrátí délku výběrového řízení z patnácti
měsíců na pět až devět, zaměří se více na kompetence
uchazečů než na jejich znalosti o Evropské unii nebo
bude pořádat nábory na roční bázi.
Možnost zažádat o místo v některé z institucí EU může
kdokoliv z Vás, neexistuje zde diskriminace na základě
národnosti. Pokud byste chtěli požádat o pracovní
místo, měli byste využít zvláštního období, kdy bude
vypsáno výběrové řízení otevřené pouze pro zájemce
z Česka. V budoucnu se o to také můžete pokusit i
studenti posledních ročníků vysokých škol. Musí ale
počítat s tím, že zájem bývá obvykle velký a jako jedni
z prvních budou přijímáni lingvisté (překladatelé a
tlumočníci) a administrativní pracovníci.
Pro administrativu začne výběrové řízení již v červnu
letošního roku. Jestliže by někdo z Vás našel odvahu a
chtěl se přihlásit, měl by se ze všeho nejdříve podívat na
webové stránky http://www.eu-careers.eu/, kde jsou
všechny informace o průběhu výběrového řízení.
V sekci „práce v institucích EU“ se uchazeč dozví o tom,
jaká práce je v institucích nabízena, o fungování institucí
a jaké jsou možnosti. Jsou zde pro vás k dispozici i
profily vybraných současných pracovníků, abyste si
mohli představit, co lidé v evropských institucích vůbec
dělají.
Proto neváhejte využít této zajímavé pracovní nabídky a
vylepšete si svůj životopis.
Ivana Švecová,
Europe Direct Most

KVĚTEN PLNÝ OSLAV
Na prvního máje se tradičně slaví Svátek práce. Od roku
2004 se k tomuto datu pojí další významný den – vstup
České republiky do Evropské unie. Uplynulo tedy již pět
let od našeho vstupu do Evropského společenství a
závěr
naší
první
„pětiletky“
v EU
vyvrcholil
předsednictvím České republiky Radě EU. Praha se
stala na šest měsíců „hlavním“ sídlem Unie, kde se
pořádají mezinárodní setkání a střídají delegace
z celého světa.
Při příležitosti neformálních schůzek ministrů zemí EU
(tzv. ministriád) se konají eurofestivaly, které pořádá
Zastoupení Evropské komise v ČR. Jejich pouť po
Česku se zakončí symbolicky v Praze 9. května.
Pražský open-air festival je věnovaný 5. ročníku
rozšíření Evropské unie, Evropskému roku kreativity a
inovací a rovněž nadcházejícím volbám do Evropského
parlamentu, které u nás proběhnou 5. a 6. června.
Samozřejmě nemůžeme zapomenout na jedno
z nejvýznamnějších dat EU - 9. května, kdy slavíme Den
Evropy. I vy si můžete při oslavách v mnoha městech
připomenout otce zakladatele - Roberta Schumana,
Jeana Monneta a Konrada Adenauera, kteří se odvážili
integrovat dříve nesvářené země do jednoho
rozmanitého společenství.

TTNET
TTnet ČR je partnerskou sítí školitelů, kteří
vzdělávají učitele odborných předmětů, praxe a
výcviku nebo lektory dalšího profesního
vzdělávání. Cílem TTnet ČR je podpora rozvoje
profesionality školitelů, kteří připravují učitele a
lektory
pro
další
pedagogickou
nebo
andragogickou práci. TTnet ČR je součástí
evropské sítě TTnet–Training of Trainers
Network, která byla založena Evropským
střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání
(Cedefop) v roce 1998. TTnet v současné době
funguje v 23 zemích Evropy včetně Česka.
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9- KVĚTEN - DEN EVROPY
Dne 9. května 1950 představil Robert Schuman mírový
plán pro Evropu, kterým položil základy budoucí EU. Od
té doby se slaví v tento den v celé EU jako Den Evropy.
EUROPE DIRECT ČESKÉ BUDĚJOVICE OSLAVÍ
DEN EVROPY NA NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍCH:
MAJÁLES – DEN EVROPY
Europe Direct podporuje a spolupořádá letošní
studentské oslavy Majáles. Svůj stánek bude mít
EUROPE DIRECT dne 7. května na Sokolském
ostrově. Pro studenty i všechny ostatní budou
připraveny např. informace k evropským volbám.
Program festivalu www.budejovickymajales.cz
EUROVÍKEND V BLATNÉ
Zámek Blatná bude ve dnech 8. a 9. května dějištěm
oslav Dne Evropy, jako součást projektu Jihočeského
kraje „Z jižních ČECH AŽ NA
KONEC SVĚTA“, který je součástí
českého
předsednictví.
Pro
návštěvníky bude připraven bohatý
kulturní program (informace na
www.mission2009.eu) Návštěvníci mohou také
navštívit stánek Europe Direct, ve kterém budou pro
zájemce připraveny zajímavé soutěže, informace a dárky.
EUROPAFEST – PŘIJĎTE OSLAVIT EVROPU TÚROU
PO ČESKO-RAKOUSKÉ HRANICI
Zveme Vás na přeshraniční túru, která se uskuteční 9.
května a vychází z rakouského Schwarzenbergu.
Můžete ujít 10 až 12 kilometrů, po česko-rakouské
hranici nad Plešným jezerem, pro rodiny s dětmi je
připravena i kratší trasa. Pro všechny pak bude zdarma
občerstvení, upomínkové předměty a kulturní program.
K dispozici bude i český informační stánek Europe
Direct, který bude mít pro všechny české účastníky
dárek! Bližší informace:

VOLEBNÍ MARATON EUROPE DIRECT
UŽ ZA MĚSÍC VOLBY DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU!
Přijďte do EUROPE DIRECT České Budějovice! Máme
pro Vás aktuální materiály:
• 10 důvodů, proč jít volit
• Vítejte v Evropském parlamentu
• Evropské volby – Co to pro nás znamená
• Výzvy na období 2009-2014
• Evropský parlament – Informační kancelář EP
• Základní informace o volbách do EP na
internetu
Všechny materiály můžeme na požádání zaslat i
elektronicky nebo poštou.

ED ČESKÉ BUDĚJOVICE
JAK
ÚSPĚŠNÍ
BYLI
ČEŠTÍ
POSLANCI
V EVROPSKÉM PARLAMENTU? aneb OD VOLEB DO
VOLEB: 20. května v 15:00 zhodnotí na Krajském úřadě
Jihočeského kraje přednášející Milan Severa aktivitu
český poslanců v EP, zavěští, co lze očekávat do
budoucna a přiblíží, jak volební kampaně a média
zkreslují realitu.
Svou účast potvrďte prosím mailem do 18.5.2009:
soukupovab@kraj-jihocesky.cz

KALENDÁŘ AKCÍ
KVĚTEN

Přednášky „Akce na klíč“

6. 5.

Veřejná debata o dopravě „Ohlášené
zpoždění se může změnit“

od 17 hod.

Sál Zastupitelstva, Krajský úřad JK

4. – 7. 5.

Majáles
Sokolský ostrov České Budějovice

8.5.

Eurovíkend v Blatné

Blatná
9. 5.

Europafest
Třístoličník, Schwarzenberg (Rakousko)

20.5.

Od voleb do voleb

od 15 hod.

Krajský úřad Jihočeského kraje

21.5.

Seminář o obnovitelných zdrojích pro
obyvatele Strakonicka

od 16 hod.

Šmidingerova knihovna Strakonice

Víc e informací o našich akcích naleznete na www.europe-direct.cz
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HLAVNÍ PARTNER
Informační středisko EUROPE DIRECT České Budějovice
děkuje za podporu své hostitelské organizaci.
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