AK T U ÁL NÍ I NF ORM ACE E UROP E DI RE CT KRAJSKÉHO ÚŘADU
JIHOČESKÉHO KRAJE
KVĚTEN ’06
OSLAVTE S NÁMI
9. KVĚTEN – DEN EVROPY
9.května 1950 se začala psát novodobá
historie Evropy. Na popud francouzského ministra
zahraničí Roberta Schumana se evropské státy
začaly sjednocovat na základě řady smluv, počínaje
Pařížskou smlouvou podepsanou 18. dubna 1951.
Proces byl motivován stabilizací evropských vztahů
po druhé světové válce a vedl ke vzniku Evropské
unie
jakou
známe
v politickém
a
ekonomickém
smyslu
dnes.
Schumanova
deklarace
obsahovala
důležité zásady, které je
v rámci Evropské unie
nutné neustále
Základní kámen EU položil R. Schuman

dodržovat, především princip vzájemné spolupráce a
podpory v hospodářském odvětví vedoucí ke
zlepšení životní úrovně členských států. Ač se za
uplynulých padesát dva let mnohé změnilo, hodnoty
Evropské unie – lidská důstojnost, svoboda,
demokracie, rovnost, právní stát a lidská práva –
zůstávají neměnným základním pilířem naší
evropské společnosti.

9. KVĚTEN NA JIHU ČECH: ZA ÚČASTI
DELEGACE Z BRUSELU
9. května 2006 ve 14:00 se v sále zastupitelstva
krajského úřadu uskuteční slavnostní odpoledne
s předáváním cen za literární a výtvarnou soutěž
„9.květen-Den Evropy“, kterou organizuje ED KÚ JK
ve spolupráci s organizací EuropeAid již podruhé.
Letos se zúčastnilo 5 základních
škol, 1 základní umělecká škola a
3 střední školy. Téma výtvarné
soutěže bylo „Když se řekne
Evropa“ a téma literární bylo „ Cítit
se Evropanem, co pro to mohu
udělat a jak mohu prospět.“
Slavnostního vyhlášení výsledků
se zúčastní hosté z Generálního
ředitelství
pro
rozvojovou
pomoc EK Petr Halaxa a Martin
Páv, kteří představí poslání EuropeAid a dopoledne
budou debatovat se studenty ve Strakonicích a
Prachaticích.

Zveme Vás na:
12. května: EUROTURISTOU V BRUSELU –
powerpointová prezentace pro školy, která studenty
seznámí nejen se zajímavým městem, kde sídlí
instituce Evropské unie, ale i se základní
problematikou Evropské unie.
Přednáška se bude konat na krajském úřadě v sále
zastupitelstva od 9:00 a 10:30.
Hlásit se můžete na kropackovam@kraj-jihocesky.cz
Informace o dalších seminářích a akcích
naleznete na našich webových stránkách:
www.europedirect.cz/ceskebudejovice

Ostatní akce k 9. květnu:
Vernisáž výstavy Jak
mluvíme o Evropě aneb
Kampaně o Unii v Unii
proběhne v Praze jako
součást oslav Dne Evropy
9. května 2006 v pro tuto
příležitost
připravených
prostorách
"františkánského kláštera"
na Jungmannově náměstí
v centru Prahy. Výstava
trvá do 25. června.
Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže "Evropská unie
a práva dětí", která proběhla pod záštitou
místopředsedy Evropské komise Franca Frattiniho ve
všech členských státech EU, a udílení cen proběhne
10. května od 10 hodin v sídle Zastoupení Evropské
komise v ČR, Jungmannova 24, Praha 1 ve velké
zasedací místnosti. Vítězové národních cen každé
věkové kategorie jsou pozváni 18. května na
návštěvu Bruselu, kde se setkají s panem Francem
Frattinim.
Evropa jako téma komunikace: konference se
uskuteční 10. května 2006 v Praze a jejím tématem
jsou možné způsoby komunikace evropských
záležitostí veřejnosti. Konference má zodpovědět
otázky, jakými způsoby je možné EU zatraktivnit pro
média, co EU nabízí médiím, jak lze využít reklamy
pro propagaci evropských témat.

Ze života stážisty v Evropské komisi
(2.část reportáže)
Má stáž u Evropské komise začala administrativním
bojem, jehož disciplíny jsou např. vyhotovení
služebního průkazu a zažití organizačních informací.
Se služebním průkazem jsem se dostal jako stážista
skoro všude, jen budovy Evropského parlamentu byly
mému volnému přístupu zapovězeny. Zato jsem mohl
bezplatně používat autobusy, které objíždí veškeré
unijní instituce. První týden připomínal dovolenou
spojenou
s poznáváním
krás Bruselu.
Zato pak přišel
ostrý
nástup.
Stáž jsem měl
vykonat v DG
AGRI
–
generálním
ředitelství
pro
zemědělství. Naše a sousední oddělení bylo
evropsky pestré: Čech, Slovák, Švéd, plno
Portugalců a Španělů pod vedením Belgičanky.
V rámci oddělení jsem většinou mluvil česky a
anglicky, v kontaktu s vedením odboru však
převažovala francouzština. Český kolega tvrdil, že
neumí francouzsky, což třeba při dvouhodinové
poradě odboru přinášelo jisté výhody. To skutečně
důležité pro českou sekci bylo řečeno anglicky a já
měl čas se zorientovat v informacích ohledně
různých iberských oblastí.
Náplní stáže bylo se seznámit s fungováním spojené
Evropy. To obnášelo návštěvy řady institucí.
Nejzajímavější byla třídenní návštěva štrasburského
sídla parlamentu, Rady Evropy a kanceláře
ombudsmana. Program byl nabitý a účel, který měl
dotvořit obrázek fungování společenství, splnil.
Do práce v kanceláři jsme byli zapojeni jako řadoví
pracovníci. Ovšem pracovní náplň a vytížení se
značně lišilo. Zatímco někteří stážisti pracovali téměř
do úpadu, jiní využili svůj brusleský pobyt spíše
k poznávání krás Belgie a jejich pivních specialit.
Každopádně
však
pobyt
každému
přinesl
nezapomenutelné zážitky a řadu kontaktů, které
rozhodně využije.
Ing. Josef Vrchota

Evropské instituce nabízejí řadu stáží
V dubnu jsme přinesli reportáž, v níž stážista
v Evropské komisi popisoval přijímací procedury.
Ovšem i řada dalších evropských institucí nabízí
možnosti stáží.
Generální sekretariát Rady Evropské unie: nabízí
stáž téměř stovce praktikantů, kteří mají ukončené
VŠ vzdělání nebo minimálně 3 roky pracují, stáž
v průměrné délce tři až čtyři měsíce. O stáž se
mohou ucházet i studenti 2. či 3. ročníků VŠ, jejichž
studium vyžaduje povinnou stáž. Stipendisté jsou
přiděleni na různé odbory, kde pomáhají s rešeršemi
ke konkrétním tématům, účastní se zasedání
pracovních skupin a připravují zápisy z porad.
Bližší informace:
http://www.consilium.eu.int/cms3_fo/showPage.asp?i
d=321&lang=CS&mode=g
(pokračování příště)

V informačním stánku ED je možné si vyzvednout
plakáty
EVROPA
V POHYBU,
s popisem
historického vývoje Evropy a nové plakáty
Cestování po Evropě.

Nové knihy v příruční knihovně:
•
•
•
•

Základní principy přípravy projektů v rámci
strukturálních fondů EU (Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR, 2004)
Horizontální priority v programech
strukturálních fondů (Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR, 2005)
Průvodce fondy Evropské unie (Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR, 2005)
Základní fakta a čísla o Evropě a
Evropanech (ES, 2006)

Publikace zdarma:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Jak funguje Evropská unie (ES, 2005)
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.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

