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EUROPE DIRECT: VAŠE PŘÍMÉ SPOJENÍ S EVROPSKOU UNIÍ!
Zveme Vás:
JARO V EVROPĚ NYNÍ TRVÁ PRO ŠKOLY
AŽ DO ČERVNA

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ „V BRUSELU JAKO DOMA“
Celý duben, až do 1.5. (třetí výročí
vstupu ČR do EU) probíhá
výstava
fotografií
Romana
Růžičky „V Bruselu jako doma“,
která představuje na více než
padesáti barevných snímcích
bruselské pamětihodnosti, ale i
všední
den
ve
městě
a
evropských institucích. Výstavu,
probíhající v rámci oslav
50.
podpisu Římských smluv,
můžete navštívit zdarma
každý všední den ve
vstupní hale krajského
úřadu. Zveme širokou
veřejnost i školy.
Další akce, které probíhají v celé Evropě, najdete na
www.50.europa.eu

EVROPA POMÁHÁ – POMOŽ I TY!
EUROPE DIRECT PODPOŘÍ Í PROJEKTŮ
Europe Direct KÚ JK vyhlásilo rok 2007 jako Akční
rok a rozhodlo se svou podporou zapojit do akcí,
které povedou k posílení ekologického
a sociálního smýšlení dětí a mládeže.
Celkem se o podporu ucházelo
dvanáct projektů. Vybrány byly
následující projekty, o jejichž průběhu
Vás budeme pravidelně informovat:
* ZŠ a MŠ Nová Bystřice – výsadba stromů v obci
* ZŠ Prachatice, Zlatá stezka – úklid kolem silnic
* Velšínské klubíčko – zábavný den s úklidem hřiště
* SOŠ Blatná – série ekologických aktivit
* ZŠ Dačice – workshop k řešení krizových situací
* ZŠ PRachatice, Vodňanská ul. – údržba parku u hospice
*Zdravotně sociální f.JU – sem. k prevenci sex. zneužívání
* Společnost pro dobré soužití – seminář Pomoc přírodě

V letošním
roce
oslavujeme 50. výročí
podpisu
Římské
smlouvy. Proto zveme školy, aby uspořádaly v době
od 26. března do 30. června 2007 „evropské dny“
diskusí, výměny názorů a setkání, a umožnily tak
žákům i učitelům získat a doplnit si informace o
evropském projektu a lépe mu porozumět.
Pro registraci a více informací o projektu navštivte
stránky Jihočeského kraje, kde se nachází odkaz na
„Jaro Evropy 2007“: www.kraj-jihocesky.cz a nebo
přímo internetové stránky www.springday2007.net .
Na stránkách najdete celou řadu soutěží a aktivit,
do nichž je možné se zapojit (od výroby evropských
známek či návrhu dárků pro EU až po esej na Téma
budování mostů.
Europe Direct KÚ JK Vám nabízí pomoc
s přípravou projektu (přednášky a zajištění hostů) a
dárky/propagační předměty pro účastnící se žáky.
Dále bychom Vás chtěli požádat, abyste nás
informovali o Vašich aktivitách v rámci Jara Evropy
2007 a poslali nám např. fotografie či výsledky
Vašich workshopů. My je vystavíme v budově
krajského úřadě. Kontaktujte nás na jaksova@krajjihocesky.cz
EUROPE LIVE – TENTOKRÁT VE SLOVINSKU!
Slovinsko je od roku 1991 samostatným státem a od
roku 2004 též nejprogresivnějším novým členem
Evropské unie, což dokazuje, že
v letošním roce zavedli jako první
z nových členských států euro.
I přes svou velikost nabízí
slunné pláže i vysoké hory,
zachovalou přírodu. Po Finsku a Švédsku je třetí
nejzalesněnější zemí Evropy.
Současné Slovinsko Vám představí 15-ti letý
slovinský
student
Martin
z
Townshend
mezinárodního gymnázia v Hluboké na Vltavou.
Europe Live - tentokrát ve Slovinsku se koná
17.4. 2007 od 18 hod. v divadle SUD (Hroznová 8).
Vstup je zdarma.

EUROTURISTOU V BRUSELU
Poutavá prezentace pro žáky a studenty druhého
stupně ZŠ a SŠ se koná v sále Ovál na krajském
úřadu dne 13.4.2007 9:00 a 10:00.
Hlásit se můžete na houskova@kraj-jihocesky.cz

PŘIPRAVUJEME!!! PŘIPRAVUJEME!!!
9. KVĚTEN – DEN EVROPY

•

Velká akce na českobudějovickém náměstí –
informace, soutěže, vystoupení tanečních skupin
a rockový festiválek. Zveme celé školy!!! Akce
začíná v 14:00.
OUR MESSAGE TO EUROPE
Přijďte našim politikům otevřeně sdělit názor na
fungování Evropské unie! Diskuse veřejnosti
s významnými regionálními a evropskými politiky
o budoucnosti Evropské unie, byrokracii v EU, či
přijetí
ústavy,
se
bude
pod
vedením
profesionálního moderátora konat 15. května.
Účast zatím přislíbili poslanci Evropského
pralamentu Libor Rouček a Ivo Strejček.

PŘEKLÁDEJTE A VYHRAJTE!
je
soutěž,
pro
mladé
překladatele z
Evropské
unie. Obaly na potravinách, filmové titulky, knihy,
návody k použití... Stačí jen otevřít oči a podívat se
kolem sebe: překlady nás obklopují ze všech
stran! Mladí lidé ve věku 17 let se dne 4. října 2007
budou moci zúčastnit překladatelské soutěže. 27
nejlepších začínajících překladatelů, po jednom z
každého členského státu, obdrží diplom a každý z
nich získá pro sebe a jednu dospělou osobu
dvoudenní zájezd do Bruselu! Více informací o
soutěži naleznete od 23. dubna na internetové
stránce http://ec.europa.eu/translatores

EUROPE DIRECT NABÍZÍ PŘEDNÁŠKY
ZDARMA V MÍSTĚ VAŠEHO PŮSOBENÍ
ED KU JK Vám zdarma nabízí některou z přednášek
o EU v místě Vašeho působení. Nabízená témata
jsou např. Historie evropské integrace, Evropské
instituce, Vnější vztahy EU, Ochrana spotřebitele,
Globalizace a ekologie. Přesný seznam je přílohou
tohoto newsletteru.
V březnu proběhla přednáška na téma Ochrana
spotřebitele podle směrnic EU v obci Bernartice.
Příště mohou být i u Vás!

•

•

•

•
•

2007 v čele Rady EU?
Ze správných odpovědí vylosujeme max. 5 výherců,
kteří od nás obdrží věcné ceny. Své odpovědi
zasílejte emailem na adresu houskova@krajjihocesky.cz do 27.4.2007
Výherci z minulého kola: K. Trsková, P. Soukup
DOPORUČUJEME PUBLIKACE!
Finanční prostředky fondů EU v období 20072013: publikace přehledně popisuje jednotlivé nové
programy, které budou finančně podporovány EU.
Rozpočet EU na rok 2007: Grafy přehledně
znázorňují rozdělení finančních prostředků EU do
jednotlivých sektorů, jako je např.: Udržitelný růst,
Přírodní zdroje, Občanství, svoboda, bezpečnost a
právo...

AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJE A LETÁKY:
Vaše Evropa – nová řada informačních
letáků, které představují portál Vaše Evropa
a zároveň informují o právech spotřebitele,
podnikání v EU, možnosti podpory v oblasti
výzkumu a inovací či životě v jiném státě EU
Informace Stálé kanceláře Jihočeského kraje
v Bruselu
Eurokurýr – vydává odbor pro informování o
evropských záležitostech Úřadu vlády

Užitečné odkazy:
•

•
•
•

V případě zájmu nás kontaktujte: houskova@kraj-jihocesky.cz

SOUTĚŽ: Co znamená
pojem „trojpředsednictví“ a kdo vystřídá
Německo v červenci

PUBLIKACE ZDARMA:
Souhrnná zpráva o činnosti Evropské
unie 2006 – nová podoba zprávy, která je ve
srovnání s předchozími roky co do objemu
kompaktnější a co do obsahu výstižnější, se
zabývá nejen revizí a oživením Lisabonské
strategie, návrhem „občanské agendy“, ale
hlavně celkovým politickým rámcem, který
sloužil jako podklad pro činnost Evropské
unie v roce 2006.
Evropský kodex řádné správní praxe –
právo na řádnou správu orgány a institucemi
EU patří podle článku 41 Listiny základních
práv EU k základním právům. Kodex
občanům říká, co toto právo znamená v praxi
a co konkrétně mohou od evropské správy
očekávat.
101 otázek o Evropské unii- přehledné
informace o orgánech EU, její historii,
budoucnosti ,členských státech či politice.

•

•

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
www.evropska-unie.cz - oficiální stránky
Zastoupení Evropské komise v CR
http://europa.eu - oficiální stránky EU
http://europa.eu/constitution/index_cs.htm plné znění Smlouvy o ústavě pro Evropu
www.europa.eu/yourvoice
konzultujte
materiály
právě
řešené
evropskými
institucemi a řekněte svůj názor evropským
politikům
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

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

