AK T U ÁL NÍ I NF ORM ACE E UROP E DI RE CT KRAJSKÉHO ÚŘADU
JIHOČESKÉHO KRAJE
BŘEZEN ’06
EVROPA POMÁHÁ, POMOŽ I TY
ANEB POMOCÍ BLIŽNÍMU BLÍŽ K EVROPĚ
Jaké jsou formy pomoci lidem
v nouzi a podpora tolerance a
solidarity mezi lidmi? Cílem
semináře je seznámit mladé
lidi s pojmem dobrovolnictví a
ukázat jim možnosti pomoci,
do níž se mohou sami zapojit.
Neziskové
organizace
z jižních Čech Food not Bombs, Dětský stacionář
Světluška, Klub Krteček, Dobrovolnické centrum
Zdravotně sociální fakulty JU a program Adopce
na dálku České katolické charity ČB budou na
semináři prezentovat svou činnost a především
způsoby, kterými může pomáhat kdokoliv.
Cílem je, aby vznikla konkrétní spolupráce studentů a
neziskových organizací. Kromě jiného studenti budou
moci vyslechnout vlastní zkušenosti člověka, který
organizoval adopce na dálku v Bělorusku.
Seminář se koná 9.3. 2006 od 9:30 do 11:00 v sále
zastupitelstva Krajského úřadu Jihočeského kraje.
V případě Vašeho zájmu zúčastnit se této akce nás
prosím kontaktujte do 6.3. 2006.

NOVÁ POWERPOINTOVÁ PREZENTACE
PRO ŠKOLY - EUROTURISTOU V BRUSELU
Po úspěchu loňské powerpointové prezentace
„Historie evropské integrace a evropské instituce“,
kterou vidělo na 500 studentů a kterou si u nás pro
potřeby Vaší školy můžete zdarma objednat, jsme
připravili novou, ještě zábavnější, prezentaci pro
střední školy. Prezentace je pojata zároveň jako
fotografický exkurz do Belgie, resp. Bruselu, sídla
hlavních institucí Evropské unie, ale zároveň
seznámí studenty i s činností těchto institucí,
s historií evropské integrace a hlavními idejemi
evropského soužití.
První přednáška se bude konat na krajském úřadě
v sále zastupitelstva 23.3. od 9:00 a 10:30.
Hlásit se můžete na kropackovam@kraj-jihocesky.cz

„POLSKÝ INSTALATÉR POLSKU VYDĚLAL,“
ŘÍKÁ SOCIOLOŽKA JIŘINA ŠIKLOVÁ
V únoru navštívila seminář pořádaný naším Europe
Direct významná socioložka Jiřina Šiklová. Krátké
interview s vědkyní známou svými nonkonformními
názory najdete na straně 2.

Zveme Vás na:
PROČ JEŠTĚ NEJSOU V EVROPSKÉ UNII?
Proč Norsko, Švýcarsko a jiné malé státy ještě stále
nejsou členy Evropské unie?
Lektor: RNDr. Vladimír Kostka – prorektor VŠERS
v Českých Budějovicích
Místo: Evropské informační centrum JU, Krajinská 2,
České Budějovice
Datum: 8. března 2006 ve 14:00

21.3. se uskuteční výtvarná
soutěž pro první stupeň základních
škol Jaro v Evropě. Akce bude
probíhat v Domě dětí a mládeže
v Českých Budějovicích a nejlepší výtvory poté
budou vystaveny ve vestibulu krajského úřadu.
Informace o dalších seminářích a akcích
naleznete na našich webových stránkách:
www.europedirect.cz/ceskebudejovice

ZÍSKEJTE PENÍZE NA SVÉ EUPROJEKTY!
Úřad vlády ČR vypisuje grantové řízení na podporu
informování o Evropské unii v České republice.
Témata projektů jsou: Budoucnost Evropy,
Bezpečná Evropa, EU do škol.
O grant mohou požádat právnické i fyzické osoby,
pro jejichž projekty Úřad vlády ČR vyčlenil 20 mil. Kč.
Uzávěrka pro odevzdání zpracovaných projektů je
13. března 2006 v 15:30.
Bližší informace a potřebné formuláře najdete na
internetové stránce www.europskop.cz. Rádi Vám
také poradíme v našem evropském informačním
středisku
Europe
Direct
Krajského
úřadu
Jihočeského kraje.

Diskutujte o Evropské unii na
stránkách
www.europedirect.cz!! Řekněte
nám svůj názor na aktuální události EU i naši
budoucnost v ní.

V poslední
době
se
hovoří
o
růstu
euroskepticismu. Přinesla EU z Vašeho pohledu
něco pozitivního?
No jistě, už jen to, že se
zkvalitňují služby, veřejnými
záchodky počínaje. Důležité je
také
vytvořit
ekonomickou
jednotku. Samozřejmě neexistuje
ideální model jak začlenit tak různorodé země do
homogenního celku. Proto je také heslem EU
„Jednotná v rozmanitosti“, což by mělo znamenat
ovšem i respekt práv menšin.
O právech menšin se diskutuje na veřejnosti
velmi často. Myslíte, že EU zde skutečně může
přispět k vyřešení problémů?
Kdyby Evropský parlament fungoval nezávisle na
národních zájmech tak, jak má, bylo by to možné.
Ale dovedete si představit, že si nějaká strana dá
před volbami do programu integraci Romů do
společnosti?
V evropských institucích se však stále častěji
volá po vytvoření „evropanství“, které by
přineslo do Evropy právě tuto „nadnárodnost“.
Ano, důležitým impulsem bylo zavedení eura. Marky
či franky jsou jasným symbolem národní identity. Pro
nás je v tuto chvíli nejdůležitější nesoustředit se
pouze na to, co máme doma a nevidět svůj region
ohraničený státní hranicí, ale cítit se součástí
většího regionu, který představují třeba jižní Čechy a
Horní Rakousko.
Ale co rezervovaný přístup některých starých
členů EU k nově přistoupivším?
Takovým
projevem
byla
aféra
s polským
instalatérem ve Francii, před kterým varovaly na
billboardech francouzské odbory. Za prací však do
Francie přijelo pouze asi 170 řemeslníků. Poláci tuto
kampaň
využili,
nafotili
velmi
přitažlivého
„instalatéra“ s heslem: Polský instalatér nepřijel,
přijeďte se na něj podívat do Polska, a za poslední
rok do Polska přijelo třikrát více francouzských
návštěvníků. Je vidět, že lidé na rozdíl od politiků
předsudky nemají.

ROK 2006 JE EVROPSKÝM ROKEM
MOBILITY PRACOVNÍKŮ
V souvislosti s Evropským rokem mobility pracovníků
byl spuštěn nový internetový server, na kterém je
zveřejněn přibližně milion nabídek zaměstnání z celé
EU. Cílem je, aby lidé byli lépe informováni o
přínosech práce v jiné zemi nebo nové profesi a jak
může pracovníkům v takovém přesunu
pomoci
EU.
Komisař
pro
zaměstnanost, sociální věci a rovné
příležitosti Vladimír Špidla přikládá
mobilitě pracovníků velkou důležitost,
protože volný pohyb osob je v EU
základním právem, a tak by měl být využíván, neboť
nabízí mnoho příležitostí k učení, práci i získání
nových dovedností. Ačkoli je mobilita stále ještě nízká,
zájem o ni se mezi Evropany zvyšuje.
Více informací získáte na:
http://europa.eu.int/eures/index.jsp

Nové knihy v příruční knihovně:
•
•
•
•

Budování naší společné budoucnosti –
Politické výzvy a rozpočtové prostředky
rozšířené unie, 2007-2013 (ES, 2004)
Jak Evropská unie zlepšuje běžný život
občanů? (Úřad vlády ČR)
Proměny politické kultury v zemích Evropské
unie (VŠERS, 2005)
Volbou je Lisabonská strategie – Reformy
pro rozšířenou Unii (ES, 2004)

Publikace zdarma:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Průvodce pro občany – Ústava pro Evropu
Ústava pro Evropu
Smlouva o ústavě pro Evropu (plné znění)
Jednotný trh v kostce – Zajišťování řádného
řízení podniků
Zpráva o realizaci grantových schémat
SROP Jihočeského kraje ke dni 31. srpna
2005
Informační středisko EUROPE DIRECT
Krajského úřadu Jihočeského kraje – Zpráva
za rok 2005
Aktuální zpravodaje:
Informace Stále kanceláře Jihočeského kraje
v Bruselu
Eurokurýr – vydává odbor pro informování o
evropských záležitostech Úřadu vlády
Evropský telegraf - vydává OS Europlatform,
které se snaží zviditelňovat ČR v rámci EU
Newsletter EUROPEUM –informace Institutu
pro evropskou politiku

Užitečné odkazy:
•

•
•
•
•
•

www.europedirect.cz - přehled informačních
sítí Europe Direct v České Republice, na této
adrese naleznete i kontakt na naše Europe
Direct středisko:
www.europedirect.cz/ceskebudejovice
www.vlada.cz - Úřad vlády, odbor o
informování o evropských záležitostech
www.euroskop.cz - oficiální zdroj informací o
členství ČR v EU, zřizovaný Úřadem vlády,
mj.informace o práci v EU
http://europa.eu.int - oficiální stránky EU
www.europeum.org - stránky Institutu pro
evropskou politiku
www.eu2006.at - oficiální stránky rakouského
předsednictví

Kontakty:
Kontaktní osoba: Lenka Housková
E-mail: houskova@kraj-jihocesky.cz
ED je přístupné: Po – Pá: 8:00 – 17:00
Eurofon: 800 200 200
Informační linka: 00800 6 7 8 9 10 11
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2,
České Budějovice, 370 76,
http://www.kraj-jihocesky.cz

