NEWSLETTER listopad 2008
Nedílnou součástí politik a činností
Evropské unie je i pozornost věnovaná
mládeži a ve prospěch dětí a mládeže.
Obecná povědomost o těchto politikách a
činnostech
je známá
například
prostřednictvím Programu celoživotního
učení - Lifelong Learning Programme
2007-2013. Dle našich dlouhodobých zkušeností je zatím
tak trochu „Popelkou“ oblast neformální výchovy a
vzdělávání, zejména širší povědomí a možnostech a
příležitostech Programu Evropské unie Mládež v akci.
Měsíc listopad je příležitostí, jak povědomí nejen o
tomto Programu unie zvýšit. Již počtvrté se uskuteční v
31 evropských zemích Evropský týden mládeže.
V průběhu celého měsíce bude pokračovat v České
republice kampaň EVROPA MLADÝMA OČIMA, v jejímž
rámci je pořádáno i České fórum pro středoškolskou
mládež Evropského parlamentu mládeže v České
republice.
Přijměte, prosím, pozvání na tyto evropské aktivity
české mládeže i zahraničních partnerů.

Václav Pavlík
EUROPE DIRECT Tábor
při Informačním centru pro mládež Tábor

EVROPSKÝ TÝDEN MLÁDEŽE
Již čtvrtý ročník Evropského týdne
mládeže 2008 se uskuteční ve dnech 29.listopadu ve 31 evropských zemích
zapojených do Programu Evropské unie Mládež v akci.
Do této akce se zapojí mladí lidé, evropské instituce, národní
agentury programu Mládež v akci i další partneři.

CÍLE EVROPSKÉHO TÝDNE MLÁDEŽE 2008
*přispět, jako součást strukturovaného dialogu
s mladými lidmi, k diskuzi o budoucím směru evropské
mládežnické politiky,
* oslava 20. výročí existence evropských vzdělávacích
programů,
* přispět k Evropskému roku mezikulturního dialogu.
AKTIVITY EVROPSKÉHO TÝDNE MLÁDEŽE
BUDOU PROBÍHAT NA NÁRODNÍ, REGIONÁLNÍCH
ÚROVNÍCH A V BRUSELU.
V České republice se tento rok do Evropského týdne
mládeže zapojily společně agentury, které v tuzemsku
spravují evropské programy určené pro mladé lidi Národní agentura pro evropské vzdělávací programy,
ČNA Mládež, NIDM a Institut umění – Divadelní ústav
- projektem s názvem Najdi se v Evropě. Jedná se o
celodenní program divadelních představení, filmových
projekcí, diskusí a interaktivních her, který vyvrcholí
koncertem populární pražské skupiny Navigators.
Program se uskuteční dne 6.listopadu 2008 od 10-22 hod
v pražské La Fabrice.

ED UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Akce se koná pod záštitou Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR a ve spolupráci se
Zastoupením Evropské komise v ČR.
Pestré spektrum aktivit nabízí i
regionální
aktivity Evropského týdne mládeže, které se
uskuteční
v Táboře,
Pardubicích,
Mostě,
Pelhřimově a Náchodě.
Vyvrcholením Evropského týdne mládeže se stane
Evropský týden mládeže v Bruselu ve dnech
2-6.listopadu 2008, kterého se zúčastní 200
mladých lidí z celé Evropy. Za Českou republiku jsou na
akci vysláni dva účastníci interkulturního projektu Reach
the Rainbow!, tři studenti a mladá novinářka. Projekt
Reach the Rainbow bude soutěžit s dalšími zeměmi
o jednu ze 7 udílených cen.
Více informací www.youthweek.eu
EVROPA MLADÝMA OČIMA
Na základě iniciativy občanských sdružení
a školských zařízení pro zájmové
vzdělávání vyhlásilo Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR kampaň pod
názvem „EVROPA MLADÝMA OČIMA“. Některé aktivity
této kampaně v České republice probíhají již od měsíce
září tohoto roku. Jednou z nich je i 5.ročník Českého fóra
Evropského parlamentu mládeže v České republice, jež
se uskuteční ve dnech 28-30.listopadu 2008
v jihočeském Písku. Více informací www.eyp.cz
Druhá část kampaně bude probíhat od 1.ledna-30.června
2009. Do kampaně se mohou zapojit nestátní neziskové
organizace dětí a mládeže či s dětmi a mládeží pracující,
školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání.
Organizátoři akcí mohou požádat o převzetí záštity
MŠMT ČR nad svými akcemi.
Zároveň mohou na MŠMT ČR podat projektovou žádost
o finanční podporu akce prostřednictvím zvláštního
dotačního programu. Žádosti se pro akce a aktivity
organizované v období od 1.1. do 30.6.2009 předkládají
do 15.11.2008.
Více informací www.evropamladymaocima.cz

MLÁDEŽ V AKCI
Program Mládež v akci navazuje na předešlý program
Mládež a pokračuje v podpoře osvědčených opatření:
mezinárodních výměn mládeže, Evropské dobrovolné
služby, iniciativ mládeže a aktivit zaměřených na rozvoj
kvalifikace pracovníků s mládeží. Zavádí i nová opatření
na rozvoj evropské spolupráce při koordinaci politiky
v oblasti mládeže a rozšiřuje možnosti spolupráce
s nečlenskými zeměmi Evropské unie. Je určen mladým
lidem ve věku od 13 do 30 let a pracovníkům s mládeží.
Více informací www.mladezvakci.cz
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DO KINA ZA EVROPOU V LISTOPADU
Ve spolupráci s Městskými kiny UH jsme pro vás také
na měsíc listopad připravili soutěžní kvízy ke dvěma
evropským filmům. Pokud správně zodpovíte soutěžní
otázku a zašlete ji na náš e-mail, můžete získat 2
volné vstupenky do kina! Soutěž centra Europe Direct
pořádaná ve spolupráci s Městskými kiny by mohla mít
podtitul „2 x 2 x 2“ – každý měsíc máte totiž možnost
soutěžit hned o 2 volné vstupenky, výheci budou vždy
2, a stejně tak i uváděné evropské snímky, na které se
společně s námi můžete přijít podívat do kina.
Uzávěrka pro zaslání svojí odpovědi na naši soutěžní
otázku je vždy den před projekcí filmu, do 12.00 hodin.
A tentokrát se spolu s filmovými tvůrci podíváme do
Německa a Nizozemí. Odtamtud totiž pocházejí
snímky uváděné v měsíci listopadu – německý
Absurdistán a koprodukční Rembrandtova Noční
hlídka z dílny proslulého britského režiséra žijícího
trvale v Amsterdamu P. Greenawaye, který se při jeho
natáčení inspiroval holandským výtvarným uměním.
Výherkyně říjnové soutěže: Do kina za Evropou se
tentokráte podívaly Simona Čížková a Jana Pavelová
z Uh. Hradiště.

ED UHERSKÉ HRADIŠTĚ
eurozóny. Členové EuroTeamu působí v celé EU; v
každé zemi je tvoří odborníci z hospodářské a finanční
oblasti schopní komunikovat s občany členských zemí
v jejich jazyce a připravení přednášet a účastnit se
seminářů a diskusních kulatých stolů na témata
související s HMU a eurem. Národní týmy mají
podporu zastoupení Evropské komise ve všech
hlavních městech nových členských států.

KALENDÁŘ AKCÍ
31.10, 1.11.,
2.11. 2008

Do kina za Evropou – film Absurdistán

17.30, 20.00,
18.30 hod.

Kino Hvězda

11.11. - 12.11.

Do kina za Evropou – film Rembrandtova Noční
hlídka

20.00 hod.

Kino Hvězda

14. 11. 2008

Euro – ano, či ne?

10.00 hod.

Obchodní akademie, VOŠ a JŠ Uh. Hradiště

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

ZVEME VÁS NA PŘEDNÁŠKU O EURU
Koruna, nebo euro? Jaké jsou očekávané výhody a
nevýhody zavedení společné evropské měny? Mělo
zavedení eura v členských státech EU vliv na
zvyšování cen a jak na tom bude po jeho zavedení
Česko? Také na tyto otázky se studentům i veřejnosti
pokusí odpovědět Petr Zahradník, jeden z členů
českého EuroTeamu a vedoucí EU Office - kanceláře
pro záležitosti EU (ČS/Erste Bank). Dovolujeme si vás
proto srdečně pozvat na přednášku a diskusi s
významným ekonomickým expertem na téma „Euro –
ano, či ne?“ Eurodebata se uskuteční na půdě
Obchodní akademie v Uherském Hradišti (velká aula)
v pátek 14. listopadu 2008, od 10.00 hodin.
Podle průběžných průzkumů veřejného mínění by
občané nových členských zemí rádi získali o jednotné
měně více informací. V nových členských státech
proto vznikly EuroTeamy, které mají za cíl reagovat na
rostoucí zájem veřejnosti o toto téma. EuroTeam je
nezávislá platforma sdružující ekonomické experty,
kteří podporují otevřenou diskusi o českém vstupu do

EUROPE DIRECT Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 21
686 01 Uherské Hradiště
internet: www.europe-direct.cz
http://ed.uh.cz
bezplatná telefonická linka: 00 800 6 7 8 9 10 11
kontaktní osoba: Marika Blažková
tel.: 572 525 526
e-mail: ed@icm.uh.cz
Najdete nás zde.

HLAVNÍ PARTNER
Informační středisko EUROPE DIRECT Uherské Hradiště
děkuje za podporu své hostitelské organizaci.
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