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Evropské rozvojové dny

Vážení přátelé,
EU
označila
"Evropským
dobrovolnictví".

EUROPE DIRECT ČESKÉ BUDĚJOVICE

rok

2011
rokem

Dobrovolnictví je aktivní projev občanské angažovanosti,
která posiluje společné evropské hodnoty, jako jsou
solidarita a sociální soudržnost. Dobrovolnictví také
poskytuje významné studijní příležitosti, protože účast na
dobrovolné činnosti může poskytnout lidem nové
dovednosti a schopnosti, které mohou dokonce zlepšit
jejich zaměstnatelnost. To je obzvláště důležité v této
době hospodářské krize, protože dobrovolná činnost hraje
významnou úlohu v odvětvích, jako je vzdělávání, mládež,
kultura, sport, životní prostředí, zdravotnictví, sociální
péče, ochrany spotřebitele, humanitární pomoc, rozvojová
politika, výzkum, rovné příležitosti a vnější vztahy.
Cíl ERD 2011 je především vytvoření prostředí příznivé pro
dobrovolnictví v EU, zmocnění dobrovolných organizací a
zlepšit kvalitu dobrovolnictví, oceňování a uznávání
dobrovolné činnosti a zlepšení povědomí o hodnotě a
významu dobrovolnictví. Komise očekává, že Evropský rok
dobrovolnictví povede ke zvýšení dobrovolnictví a na
zvyšování povědomí o jeho přidané hodnotě, a zdůrazní
vztah mezi dobrovolnou činnost na místní úrovni a její
význam v širším evropském kontextu.
Cílem je zapojit se na všech úrovních - evropské, národní,
regionální a místní, ale důraz je velmi hodně na bottom-up
přístupu.
V Evropské unii téměř 100 milionů občanů usiluje o to, aby
bylo v EU vytvořeno prostředí příznivé pro dobrovolnictví.
Existuje mnoho zúčastněných stran, kteří se zapojují do
ERD. Evropská komise také plánuje řadu aktivit. Patří
mezi ně především komunikace a zvyšování povědomí.

Více na http://dobrovolnictvi.blogspot.com/

Ve dnech 13. - 17. října 2010 si
každoročně připomínáme Evropské rozvojové dny.
Evropská unie je největším světovým poskytovatelem
rozvojové pomoci. Na rozvojovou spolupráci vynakládá
Evropské společenství téměř 9 miliard EUR ročně.
Zahraniční rozvojová spolupráce ES je poskytována ze
zdrojů společného rozpočtu Evropských společenství a z
tzv. Evropského rozvojového fondu.
Realizace zahraniční rozvojové spolupráce ES probíhá na
základě širokého spektra regionálně nebo tematicky
zaměřených programů, které spravuje Evropská komise.
Programy tvoří základní rámec vzájemné kooperace
mezi EU a danou zemí (regionem), analyzují výchozí
stav, definují cíle a uvádějí prioritní sektory spolupráce.
Více na : www.rozvojovka.cz

TRESS
Expertní síť pro koordinaci
sociálního zabezpečení

Posláním sítě trESS je organizovat školení a budovat síť
expertů zabývající se evropskou koordinací systému
sociálního zabezpečení ve 27 členských státech EU.
Cílem trESS je zvýšit povědomí a znalostí o nařízeních
týkajících se koordinace sociálního zabezpečení a
vytvoření silné sítě na národní úrovni. Síť trESS zahrnuje
pracovníky veřejné správy a správy sociálního
zabezpečení, nevládní organizace, soudce, právníky,
jakož i nezávislé experty, kteří přicházejí do styku s
problémy implementace sociálního zabezpečení. Síť
zkoumá situaci, trendy a perspektivy týkající se
sociálního zabezpečení migrujících pracovníku v rámci
EU a podává o výsledcích průběžné zprávy.
Více na: www.tress-network.org

Kamila Všetečková a Monika Veselá
Europe Direct Dvůr Králové n. L.

EUROPE DIRECT České Budějovice
Hostitelská organizace: Jihočeský kraj – Krajský úřad, U Zim. stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 110, fax: 386 35 90 03
E-mail: bartuskova@kraj-jihocesky.cz, dekkil@kraj-jihocesky.cz, http://budejovice.europe-direct.cz/cs/, centrální bezplatná linka: 00 800 6 7 8 9 10 11

ED NEWSLETTER • ČÍSLO 11/2010 • VYDÁNO 1. 11. 2010

EUROPE DIRECT ČESKÉ BUDĚJOVICE

Výstava Biodiverzita a voda

Budějovický manifest

Tato výstava doprovází debatu o klimatických
změnách, jejímž vyústěním byla konference OSN v
Kodani (7. – 18. prosince 2009). Tato debata
pokračuje i v průběhu celého roku 2010, který byl
OSN vyhlášen Mezinárodním rokem biodiverzity s
cílem zvýšit zájem mezinárodního společenství o
bohatství a křehkost biodiverzity.
Evropské informační středisko Europe Direct České
Budějovice ve spolupráci s Eurocentrem České
Budějovice, Francouzským velvyslanectvím v Praze
a Akademickou knihovnou Jihočeské univerzity
pořádá obě tyto výstavy od 1. listopadu do 31.
prosince v přízemí Akademické knihovny Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích. K shlédnutí jsou
fotografie přírody (nejen) Yanna Arthuse-Bertranda.
Cílem této výstavy je ukázat mladé generaci, jak
křehký je ekosystém, a přimět ji k zamyšlení nad
jejím způsobem života a k odpovědnějšímu chování,
jež respektuje ostatní populace.

Budějovický manifest je hudebně divadelní festival,
který si klade za cíl upozornit na rasovou
nesnášenlivost a xenofobii v naší společnosti.
Letošní ročník tohoto multikulturního festivalu
proběhne ve dnech 19. a 20. listopadu v klubech
MC Fabrika a CK Solnice . V pátek se mimo jiné
můžete těšit na kapely Prohrála v kartách a Ty
syčáci. Sobota bude patřit Fabrice a mladým
regionálním kapelám.

Více informací o výstavě a náhledy fotografií naleznete na
http://www.france.cz/spip.php?article2096.

Podrobnosti
o
této
akci
naleznete
http://www.manifest.cbudejovice.info/

na:

Kalendář akcí
LISTOPAD
1.11.–31.12.

Výstava Biodiverzita a Voda
Akademická knihovna Jihočeské Univerzity

19.-20.11.

Budějovický manifest

Od 17:00

MC Fabrika v ČB (19.11.)

Od 17:00

C. K. Solnice v ČB (20.11.)

28.11.

Den Belgie

Od 17:00

C. K. Solnice v Českých Budějovicích

30.11.

Seminář „Nová šance“

10 – 17 hod

Krajský úřad Jihočeského kraje, sál Ovál

Den Belgie
Den Belgie pořádá evropské informační středisko
Europe Direct České Budějovice za účelem
představení Belgie, která je v současné době
předsedající zemí v Radě Evropy.
V rámci programu tohoto dne se uskuteční
představení „La Chaconne – Requiem za Jacquesa
Brela“, což je komorní hudebně-poetická koláž, při
níž se můžeme zaposlouchat do hudby Johanna
Sebastiana Bacha, šansonů Jacquesa Brela či
poezie Michala Ševčíka. Celou tuto hudebněpoetickou koláž doprovází výstava fotografií
vybraných autorů.
Akce se bude konat 28. listopadu od 17:00 v CK
Solnice se vstupem volným pro veřejnost.
Podrobnější informace o představení „La Chaconne“
naleznete na www.lachaconne.eu.

Informace o našich akcích naleznete na www.europe-direct.cz
EUROPE DIRECT České Budějovice
Jihočeský kraj – Krajský úřad
Kontaktní osoby: Michaela Bartůšková, Caroline Dekkil
tel.: 386 72 01 10, e-mail: europedirect@kraj-jihocesky.cz
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