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EUROPE DIRECT: VAŠE PŘÍMÉ SPOJENÍ S EVROPSKOU UNIÍ!
OSLAVY „ADVENT BEZ HRANIC“

ZVEME VÁS:

Jihočeský
kraj
oslaví vstup do
Schengenu
na
hraničních
přechodech
Strážný a České
Velenice v pátek
21.prosince.
Ve Strážném začne symbolická oslava již v 9:30
běžeckým lyžařským závodem „Šumavská osma“.
Oslavy v Českých Velenicích budou zahájeny ve
14:00 a nabídnou bohatý kulturní program, vánoční
trh a přípitek „schengenským punčem“.

STUDENTSKÁ KONFERENCE QUO VADIS
V úterý 11. prosince v 9:00 se v budově
pedagogické fakulty Jihočeské
univerzity (ulice U Tří lvů nebo
vchod ulice Dukelská), v
místnosti
TL
201,
koná
studentská konference QUO
VADIS II. s podtitulem Evropa
z pohledu Evropana. Konferenci zorganizovali
studenti katedry společenských věd Pedagogické
fakulty Jihočeské univerzity, jež sami také přednášejí.
Garantem konference je Mgr. Jan Staněk, Ph.D.
Europe Direct bude během konference zastoupen
Milanem Severou, studentem politologie Plzeňské
univerzity.

VERNISÁŽ K VÝSTAVĚ : AKČNÍ ROK 2007EVROPA POMÁHÁ- POMOZ I TY!
Evropské informační středisko Europe Direct
Krajského úřadu Jihočeského kraje uspořádalo
19.listopadu ve foyer Krajského úřadu Jihočeského
kraje vernisáž k výstavě Evropa pomáhá – Pomoz i
ty.
Výstava představuje
projekty, realizované
v rámci roku rovných
příležitostí 2007.

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM ZAHAJUJE
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
pořádá 18. prosince od 9:30 Úvodní konferenci
k zahájení Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti Jihozápad. Konference
proběhne za účasti hejtmana Jihočeského kraje
RNDr. Jana Zahradníka a radního pro regionální
rozvoj Ing. Pavla Pavla na výstavišti v Českých
Budějovicích v pavilonu Z.
Více informací naleznete: http://www.rr-jihozapad.cz/

EUROTURISTOU V BRUSELU

Výstavu prodlužujeme do
7.prosince.

NA ZKUŠENOU (nejen) DO NĚMECKA
Máte partnerskou organizaci
v zahraničí? Představujeme
vám projekt „Překroč (své)
hranice“, tvořeny řadou
informačních
setkání
k
možnostem spolupráce se zahraničím, zejména s
Německem. Cílem projektu je motivovat občanská
sdružení k „překročení (svých) hranic" a navázání
kontaktů se zahraničními partnery. Prezentace jsou
vedeny neformálním způsobem a vycházejí z potřeb
zúčastněných sdružení. Více se dozvíte na
stránkách: ttp://www.ahoj.info/section.php?seid=137

Poutavá powerpointová prezentace pro žáky a
studenty druhého stupně ZŠ a SŠ se koná v sále
Ovál na Krajském úřadu dne 14.12.2007 od 9:00 a
10:00. Hlásit se můžete na soukupovab@kraj-jihocesky.cz

ED NABÍZÍ PŘEDNÁŠKY ZDARMA U VÁS!!!
ED KU JK Vám zdarma nabízí přednášky o EU
(seznam najdete v příloze mailu) v místě Vašeho
působení.
V případě
zájmu
nás
kontaktujte:
houskova@kraj-jihocesky.cz

SOUTĚŽ: Které země
vstoupí 21. prosince do
Schengenského prostoru? Ze správných odpovědí
vylosujeme max. 3 výherců, kteří od nás obdrží
věcné ceny. Své odpovědi zasílejte emailem na
adresu houskova@kraj-jihocesky.cz do 27.12.2007

NAJDĚTE PARTNERY PRO PROJEKTY V EU

PUBLIKACE ZDARMA:
•

ŠPANĚLSKO – KULTURA: Galicijská asociace pro
umění a kulturu má zájem o spolupráci na kulturním
projektu s názvem „INTEGRARTE“. Zaměřuje se na
umění jako tvůrčí nástroj pro socializaci, pochopení a
respekt. Projekt zahrnuje společné výstavy umělců,
semináře, koncerty, taneční vystoupení. Veškeré
informace ohledně tohoto projektu poskytne Samanta
García, Carro ED Galicia:
europedirect@europedirect-galicia.com
PORTUGALSKO - VZDĚLÁVÁNÍ
Europe Direct Alto Alentejo (Portugalsko) hledá
partnery pro projekty rámci programu Lifelong
Learning Programme (Grundtvig and Transversal
Programmes). Jedna z nejstarších portugalských
univerzt chce realizovat projekty zaměřené na
jazykovou výuku a celoživotní vzdělávání. Kontakt:
nufor@uevora.pt

•

•

•

10. PROSINEC: DEN LIDSKÝCH PRÁV

•

Mezinárodní ochrana lidských práv vystoupila
do popředí v souvislosti s druhou světovou válkou.
Během druhé světové války se proto požadavek
mezinárodní ochrany lidských práv objevil v několika
dokumentech jako je Atlantická charta z roku 1941,
Deklarace
spojených
národů
z roku
1942,
Postupimská dohoda z roku 1945.
Prvním dokumentem, který se po 2. světové válce
pokusil ve světovém měřítku zakotvit lidská práva
se stala Charta OSN z 24. října 1945. Přílišnou
obecnost Charty rozvíjely a konkretizovaly členské
státy v deklaracích a mezinárodních úmluvách.
K nejdůležitějším patřila Všeobecná deklarace
lidských práv - schválená Valným shromážděním
OSN 10. prosince 1948.
Deklarace má 30 článků, ve kterých vypočítává
základní lidská práva a svobody.
16. prosince 1966 podařilo Valnému shromáždění
OSN schválit dva pakty o lidských právech, které
začaly
platit
počátkem
roku
1977:
Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních
a kulturních
právech
a
Mezinárodní
pakt
o občanských o politických právech.
Evropská komise se lidským právům věnuje zda:
http://europa.eu/pol/rights/index_cs.htm

Užitečné odkazy:
•

•
•
•

•
•
•

100 000. DOTAZ NA LINKU EUROPE DIRECT
Dne

13.

listopadu zodpověděli zaměstnanci
informační linky Europe Direct
zřizované Evropskou komisí
letošní stotisící dotaz. Přišel od
paní Sandrine Jean z jižní
Francie, která zavolala na
bezplatné telefonní číslo EUROPE DIRECT 00800 6
7 8 9 10 11 a kterou zajímalo, zda „pracovníci
z Polska stále potřebují ve Francii pracovní povolení
a povolení k pobytu.“

Národní plán zavedení Eura v České
republice – v publikaci najdete přípravy a
harmonogram pro zavedení eura, shrnutí
základní úkolů v jednotlivých sektorech finanční a nefinanční subjekty a jejich funkce.
Spotřebitelská práva – jak Evropská unie
chrání vaše zájmy. V publikaci najdete deset
hlavních zásad ochrany spotřebitele v EU,
Bezpečnost výrobků, jak poznat, zda jsou
hračky mých dětí bezpečné?, či jak dlouhá je
záruka na spotřebitelské zboží.
Základní informace o Schengenském
informačním systému – zvyšuje vstup do
Schengenského prostoru naši bezpečnost?
Schengenský informační systém, jaký dopad
pro Vás může mít záznam v SIS, jaká jsou
Vaše práva ve vztahu k SIS?
Úspěšné projekty o OPPP – inspirace pro
budoucnost,
charakteristika
strukturální
pomoci Evropské unie, Úspěšné projekty
v rámci
programů
podpory
v OPPP,
Operační program podnikání a inovace.
Součástí knihy jsou i kontakty na pracoviště
po celé České Republice.
Průvodce fondy EU 2007-2013 – Úvod do
nového
programovacího
období,
představené operační programy, přes které
vede cesta k evropským penězům, či
případové studie. Každý žadatel může v této
brožuře nalézt pro něj vhodný dotační titul a
přitom nalézt inspiraci v podobě široké
nabídky případových studií úspěšných
projektů.
www.europedirect.cz - přehled informačních
sítí Europe Direct v České Republice, na této
adrese naleznete i kontakt na naše Europe
Direct středisko
www.southbohemia.eu - oficiální stránky
Stálé kanceláře Jihočeského kraje v Bruselu
http://europa.eu.int - oficiální stránky EU
http://europa.eu.int/constitution/index_cs.htm
- plné znění Smlouvy o ústavě pro Evropu
www.europa.eu.int/youreurope - portál Vaše
Evropa, kde v čj naleznete informace pro
fyzické i právnické osoby, které chtějí žít či
podnikat v jiném státě EU
www.evropska-unie.cz - oficiální stránky
Zastoupení Evropské komise v CR
www.euroskop.cz - oficiální zdroj informací o
členství ČR v EU, zřizovaný Úřadem vlády,
mj.informace o práci v EU
http://www.dvorek.eu - neformální stránky

o EU především pro mladší generaci
Kontakty:
Kontaktní osoby: Lenka Housková, Barbora
Jakšová, Barbora Soukupová
E-mail: houskova@kraj-jihocesky.cz
Otevřeno: Po – Čt: 9:00 – 17:00, Pá: 8:00 – 15:00
Telefon: 386 720 110
Web: www.europedirect.cz/ceskebudejovice
Jihočeský kraj – Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
České Budějovice, 370 76
http://www.kraj-jihocesky.cz

