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EUROPE DIRECT: VAŠE PŘÍMÉ SPOJENÍ S EVROPSKOU UNIÍ!
EVROPSKÝ
TÝDEN MOBILITY
A EVROPSKÝ DEN
BEZ AUT
Evropský
týden
mobility je pravidelná
celoevropská
akce
z iniciativy Evropské
komise, která se letos
bude konat ve dnech 16.-22. září a bude završena
Evropským dnem bez aut. Obě osvětové a
propagační akce mají za cíl v evropských městech
podpořit přijatelnější způsob
dopravy a napomoci při omezování
individuální automobilové dopravy
ve městech. Letošní kampaň
se zaměřuje na téma:
„Ulice pro lidi“, což je
snaha, aby se do ulic
měst vrátil život a aby
se lidé na ulicích cítili bezpečně.
Ve čtvrtek 20.9. se na náměstí Přemysla Otakara
II. uskuteční osvětová akce Evropský den bez aut
na podporu dopravy, šetrné k životnímu prostředí.
Podtitulem celé akce je „Náměstí jako klidová
zóna“. Tento den dojde k uzavírce náměstí pro
automobily, čehož bude využito v dopoledních
hodinách na zábavné i poučné aktivity pro děti z
mateřských a základních škol, odpolední hodiny již
budou určeny široké veřejnosti. Je připraven bohatý
program, během kterého si snad každý přijde na své
(např. koncert kapel, občerstvení, odpočinková místa,
hřiště pro děti, informační stánky se zaměřením na
dopravu, informační stánek Europe Direct, registrace
jízdních kol, závod netradičních vozidel, cyklojízda.
Přijďte nebo přijeďte si odpočinout na náměstí! Více
informací o programu na Den bez aut Vám rádi
poskytneme na stánku Europe Direct na Krajském
úřadě.

ZMĚNA ADRESY INTERNETOVÝCH
STRÁNEK EUROPE DIRECT!
Protože se evropská informační síť Europe Direct
v ČR v roce 2007 rozrostla z 5 na 9 informačních
středisek, sjednocuje se také vzhled a celková
spolupráce na internetových stránkách. Nová
internetová adresa Europe Direct ČB je:
www.europedirect.cz/ceskebudejovice www.europedirect.cz/ceskebudejovice,
www.ceskebudejovice.europedirect.cz
nebo
www.ceskebudejovice.europe-direct.cz.

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ!
Každoročně od roku
2001 je den, 26. září,
Evropským
dnem
jazyků. Rada Evropy
určila tento den jako
ten, kdy je třeba si
připomenout všech asi
200 jazyků, které v
Evropě existují. Cílem Evropského dne jazyků je
podpora jazykové různosti Evropy a také podpora
uvědomění si nutnosti vzájemného porozumění
všech možných národů a kultur, které v Evropě žijí.
Evropský den jazyků se snaží o to, aby vzbudil nebo
podpořil zájem nejen o kontinuální výuku jazyků po
celou dobu lidského života.
Evropský den jazyků v Českých Budějovicích se
rozhodla podpořit také jazyková škola LINGO s.r.o.,
Na Sadech 29, která pořádá Den otevřených dveří.
26. září zde máte možnost zdarma se zúčastnit
kurzů, které v tento den probíhají, navštívit
ukázkovou hodinu od 9:30-10:30 - výuka pro
maminky s dětmi, od 14:00-15:00 - výuka pro
seniory a nebo přijít v 16:30 na promítání v cizích
jazycích. Více informací naleznete přímo na
stránkách jazykové školy: www.lingocb.cz

EUROTURISTOU V BRUSELU
Poutavá powerpointová prezentace pro žáky a
studenty druhého stupně ZŠ a SŠ se koná v sále
Ovál na Krajském úřadu dne 13.9.2007 od 9:00 a
10:00. Hlásit se můžete na soukupovab@krajjihocesky.cz

SOUTĚŽ: EVROPSKÁ UNIE PROTI DISKRIMINACI
30. července 2007 byla
vyhlášena
soutěž
pro
všechny evropské děti a
mládež na téma „Evropská
Unie
proti
diskriminaci“.
Soutěž
vyhlásil
místopředseda
Evropské
komise pro spravedlnost,
svobodu
a
bezpečnost
Franco Frattini u příležitosti Evropského roku rovných
příležitostí. Soutěže se mohou zúčastnit děti a
mládež ve věku od 12 do 18 let vytvořením plakátu
na téma nediskriminace v EU. Cílem soutěže je
zvýšit povědomí mladých evropských občanů o
aktivitách Unie v této oblasti. Podrobnější informace
a podmínky soutěže jsou k dispozici na adrese:
www.euromladez.eu

GRANTOVÉ VÝZVY NA SOUTHBOHEMIA.EU
SOUTĚŽ:
Co
jsou
generální ředitelství a jaká
evropská
instituce
je
zastřešuje? Ze správných odpovědí vylosujeme
max. 5 výherců, kteří od nás obdrží věcné ceny. Své
odpovědi
zasílejte
emailem
na
adresu
houskova@kraj-jihocesky.cz do 25.9.2007

Všem zájemcům o podporu projektů doporučujeme
sledovat stránky Stálé kanceléře Jihočeskéhok raje
v Bruselu
(www.southbohemia.eu),
kde
jsou
pravidelně aktualizovány výzvy k podporám projektů
v nejrůznějších oblastech.
•

EUROPEAN JOB DAYS: PRACUJTE V ZAHRANIČÍ!
Dne
26.9.
se
v evropském
informačním středisku Europe
Direct
na
krajském
úřadě
Jihočeského kraje uskuteční druhý
ročník Evropského týdne pracovní
mobility. Pro všechny zájemce o
práci či studium v zahraničí jsou
připraveny
ve
spolupráci
s agenturou EURES přednášky o způsobu získání
práce v Evropě a také poradenství.
Bližší informace k programu najdete v průběhu září
na našich webových stránkách.

•

•

VEŘEJNÁ KONZULTACE „ŠKOLY PRO 21. STOLETÍ“
Evropská komise pořádá veřejnou konzultaci
s názvem „Školy pro 21. století“, která má zjistit, ve
kterých ohledech by mohla Evropská Unie účinně
pomáhat členským státům při modernizaci jejich
vzdělávacích systémů. Komise vytvořila konzultační
dokument, který pojednává o řadě témat, která jsou
považována za významná pro evropské školy a
vyzývá k zaslání příspěvků týkajících se těchto témat.
Konzultace tohoto typu bývají první fází příprav
různých politik či podpor EU. Přispívat můžete v
jakémkoliv úředním jazyce EU, tedy i v češtině.
Chcete-li se zúčastnit této konzultace, navštivte
internetovou stránku :
http://ec.europa.eu/education/school21/index_cs.html
kde
naleznete
konzultační
dokument
a
podmínky účasti.

•

PŘEDSEDNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY RADĚ EU
VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O VYTVOŘENÍ LOGA

•

Úřad vlády ČR
vyhlašuje veřejnou
soutěž na vytvoření
loga pro prezentaci
předsednictví
České republiky v
Radě Evropské unie v období od 1. ledna do 30.
června 2009. Logo má být symbolem hodnot
spojených s charakterem ČR jakožto inspirativní,
moderní a sebevědomé členské země Evropské
unie; může také vyjadřovat motto českého
předsednictví Evropa bez bariér. Soutěže se mohou
zúčastnit fyzické i právnické osoby, termín pro podání
soutěžního návrhu je 31. října 2007. Zájemci se
mohou zúčastnit také informativní schůzky 4.9. či
1.10.2007 Více informací a podmínky soutěže
naleznete na:
http://www.vlada.cz/assets/cs/eu/aktuality/sout__n__
podm_nky_logo_cz_pres_1.pdf
Loga posledních čtyř předsednictví najdete
v archivních číslech newsletteru na stránce
www.europedirect.cz/ceskebudejovice

•

PUBLIKACE ZDARMA:
EU do kapsy – historie evropské integrace
- Informační centrum Evropské unie Europe
Direkt JK KÚ vydalo vlastní publikaci. Jde o
stručný přehled základních událostí
a
hlavních dat v evropské integraci.
101 otázek o Evropské unii – aktualizované
vydání EU 25 z května 2007. Publikace
představuje
velmi
dobrého
průvodce
základními otázkami o EU a jistě zaujme
zájemce z řad veřejnosti i studenty různých
oborů.
Abeceda fondů Evropské unie 2007-2013
– přehledně zpracované informace o fondech
EU, jednotlivých operačních programech, o
tom, jak fungují programy fondů EU v ČR ale
také je zde nastíněno zjednodušené schéma
postupu, kterým projde každý realizátor
projektu.
Informační
kancelář
Evropského
parlamentu – co je posláním Informační
kanceláře Evropského parlamentu, co
zprostředkovává, čemu napomáhá a kde ji
v ČR najdete, to se dozvíte v tomto letáku.

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.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

