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Aktivity ED Lučenec
Európsky deň v Lučenci plný kultúry
a vzájomnej spolupráce
Mesto Lučenec v spolupráci s Informačným centrom Europe Direct Lučenec a partnerskými mestami organizovali aj tento rok
Európsky deň v sobotu 24.08.2019 v rámci
Dní mesta Lučenec – VIII. Lučenské hodovanie, ktorý sa niesol v duchu prezentácie
kultúry, tradícií a vzájomnej spolupráce medzi mestami a krajinami. Po príhovore p. primátorky mesta Lučenec Alexandry Pivkovej,
ktorá zdôraznila význam členstva v EÚ a jeho
pozitíva pre každodenný život občanov členských krajín, pozdravili mesto Lučenec a jeho
obyvateľov predstavitelia partnerských miest
– Filipenkova Roza Fjodorovna - predstaviteľka mesta Petrohrad /Rusko/, Vladimír Antonín Hons – místostarosta mesta Louny /Česká
republika/, Áldozó Tamás – primátor mesta
Pápa /Maďarsko/, Ctirad Mikeš – starosta
mesta Mělník /Česká republika/, Vladyslav
Skyba – zástupca mesta Zolotonosha/Ukrajina/. V rámci programu vystúpili na hlavnom
pódiu rôzne žánre a štýly hudby, ktoré charakterizovali kultúrnu rôznorodosť Európy:
folklórny súbor Jarošovci /ČR/, Pápa Musical
Studio /Maďarsko/, vokálna skupina Elegíja /
Rusko/, skupina RIEN DU SOL /Maďarsko/ a
skupina SPOLISH RADIO /Poľsko/.
Pre malých Európanov bol pripravený detský program v cirkusovom šapitó, kde sa od
15.00 do 17.00 hod. predstavili divadlá – Divadlo ETUDY s predstavením Princezná na
hrášku a Divadlo NELINE s predstavením
Rytier Bajaja.
Podujatie bolo spolufinancované z finančných zdrojov EÚ.
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Novinky z EÚ
Sucho v Európe: Členské štáty sa dohodli
na podporných opatreniach

Problémy na dovolenke,

máte nárok na odškodnenie
Nie vždy sa dovolenka odvíja počas na- Letecká doprava

šich predstáv. Už počas cesty tam vás
môžu naštvať hneď viackrát - meškanie
alebo zrušenie letu či stratená batožina nikomu náladu nezlepší.
Európsky parlament preto zaviedol pravidlá pre spoločnosti pôsobiace v oblasti
cestovného ruchu. Tie vám musia v niektorých prípadoch poskytnúť občerstvenie a ubytovanie a niekedy máte právo na
finančnú náhradu, ktorá sa môže vyšplhať
až do výšky 600€.
Európsky parlament sa dlhodobo zasadzuje o práva cestujúcich vo všetkých druhoch dopravy. Presadzuje zrozumiteľnejšie
pravidlá, poskytovanie jasných a presných
informácií cestujúcim pred cestou aj počas
nej, jednoduché a rýchle možnosti nápravy
a tiež lepšiu kontrolu uplatňovania platných predpisov.

Na 600-eurové odškodnenie máte nárok vtedy, ak ste si zarezervovali let dlhší
ako 3500 km a odmietnu vám nastúpiť na
palubu. Na podobnú kompenzáciu majú
za určitých podmienok právo aj cestujúci,
ktorých let bol zrušený alebo mešká. Peniaze vám však nevrátia v prípade, ak vám
spoločnosť poskytne vyhovujúce alternatívne riešenie, alebo vtedy, keď problémy
nastanú v dôsledku okolností, ktoré nemôže nijako ovplyvniť - ako je napríklad
extrémne počasie, politická nestabilita,
bezpečnostné riziká alebo rozhodnutia
v oblasti riadenia leteckej dopravy.
Právne predpisy EÚ týkajúce sa práv
cestujúcich majú zabezpečiť minimálnu a
zjednotenú úroveň ochrany vo všetkých
druhoch dopravy.
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Súbor podporných opatrení navrhla Európska komisia, aby odbremenila poľnohospodárov od finančných ťažkostí spôsobených
nepriaznivými poveternostnými podmienkami
a aby zvýšila dostupnosť krmiva pre zvieratá.
Tieto opatrenia zahŕňajú možnosť vyšších
zálohových platieb a niekoľkých mimoriadnych výnimiek týkajúcich sa pravidiel ekologizácie, aby poľnohospodári mali dostatok
krmiva pre zvieratá.
Dotknutí poľnohospodári sa budú môcť
uchádzať o vyšší percentuálny podiel platieb, ktoré im prináležia v rámci spoločnej
poľnohospodárskej politiky (SPP), a zlepšiť
si tak peňažné toky. Vďaka tomu im bude
uhradených:
• až 70 % priamych platieb do polovice októbra,
• 85 % platieb na rozvoj vidieka okamžite po
formálnom prijatí balíka opatrení na začiatku septembra.
Niektoré povolené výnimky z určitých pravidiel ekologizácie s cieľom zvýšiť dostupnosť krmív:
• vysiať „medziplodiny“ ako „čisté plodiny“
(a nie zmesi plodín tak, ako je v súčasnosti
predpísané), ak sú určené na pastvu/produkciu krmiva,
• skrátiť 8-týždňové minimálne obdobie pre
„medziplodiny“, aby poľnohospodári na ornej pôde mohli po medziplodinách včas vysiať „ zimné plodiny“.
Po dohode budú opatrenia formálne prijaté
začiatkom septembra. Komisia bude o vplyve
sucha naďalej so všetkými členskými štátmi
intenzívne komunikovať.

V oblasti železničnej a cestnej dopravy
je však stále mnoho výnimiek. V oblasti leteckej dopravy navrhol parlament revíziu
existujúcich pravidiel už v roku 2014, ale
členské štáty v rade zatiaľ nad novým nariadením nedospeli ku zhode.
Súhrn o právach cestujúcich nájdete na:
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_sk.htm
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EUROBAROMETER 91:
Európania vnímajú
stav Európskej únie
optimisticky

Z prieskumu vyplýva výrazné zlepšenie
názoru občanov na Európsku úniu, a to pri
všetkých aspektoch: od ekonomiky až po
stav demokracie.
Medzi hlavné zistenia Eurobarometra patrí
rekordne vysoká podpora eura a skutočnosť,
že zmena klímy sa dostala na druhé miesto
rebríčka najväčších obáv občanov EÚ, hneď
po imigrácii.
Najlepšie výsledky prieskumu
za posledné roky
Dôvera a optimizmus do budúcnosti sú
na najvyššej úrovni od roku 2014 - miera
dôvery v EÚ narástla v 20 členských štátoch, najviac v Litve (72 %), Dánsku (68 %)
a Estónsku (60 %).
Od posledného prieskumu (jeseň 2018)
narástol podiel respondentov s pozitívnou mienkou o EÚ v 23 členských štátoch
EÚ - najviac na Cypre (47 %), v Maďarsku
(52 %), Grécku (33 %) a v Rumunsku (60
%). EÚ vníma negatívne menej než pätina
respondentov (17 %), čo je najmenej za posledných 10 rokov.
Väčšina hľadí na budúcnosť EÚ vníma väčšina Európanov optimisticky - 61
% - a len 34 % pesimisticky. Naj EU pozitívnejší sú v Írsku (85 %), Dánsku (79 %) a
v Litve (76 %). Najviac EÚ pesimistov je v
Spojenom kráľovstve (47 % vs 46 %) a vo
Francúzsku (50 % vs 45 %).
55 % Európanov vyjadrilo svoju spokojnosť so spôsobom, ako v EÚ funguje
demokracia, čo je najvyšší počet od jesene
2004.
Spoločná mena euro má rekordne vysokú podporu - vyše tri štvrtiny respondentov (76 %) v eurozóne je jej zástancami.

Vo všetkých 28 členských štátoch vyše
polovica respondentov cíti, že sú skutočne
občanmi EÚ. V EÚ ako celku sa s týmto pocitom stotožňuje 73 %, najviac Európanmi
sa cítia Luxemburčania (93 %), Nemci (88
%) a Španieli (87 %).
Prevažná väčšina občanov Únie podporuje „voľný pohyb občanov EÚ”, teda
možnosť žiť, pracovať, študovať a podnikať
kdekoľvek v EÚ“ (81 %). V každom členskom štáte EÚ tento názor zastávajú vyše
dve tretiny respondentov.
Najväčšou obavou na úrovni EÚ zostáva imigrácia: tento názor vyslovilo 34 %
respondentov. Zmena klímy, teraz figuruje
ako druhá najväčšia obava (výrazný nárast:
+6 od jesene 2018).
Ako odpovedali slovenskí respondenti?
Slováci majú prevažne pozitívny názor
na súčasnú situáciu slovenskej ekonomiky
(49 % ju považuje za dobrú, 46% za zlú) .
Čo sa týka finančnej situácie vo vlastnej
domácnosti, Slováci sa cítia z veľkej časti
stabilne - až 60 % vníma svoju finančnú
situáciu ako dobrú, 34 % ako zlú.
Pohľad na budúcnosť slovenského hospodárstva sa od minulého roka zmenil k
lepšiemu, štvrtina ľudí si myslí, že sa v nasledujúcich 12 mesiacoch zlepší a 55 %, že
zostane stabilná.

Podľa opýtaných čelí Slovensko momentálne problémom najmä v nasledovných oblastiach: zvyšovanie cien/inflácia/
životné náklady (37 %), zdravie a sociálne
zabezpečenie (36 %) a hospodárska situácia(17 %).
Pri otázke čomu momentálne najviac čelí
Európska únia, Slováci identifikovali ako
výzvy: imigráciu (35 %), terorizmus (20 %)
a stav verejných financií členských štátov/
infláciu (18 %).
Dôvera v Európsku úniu je na úrovni 44
% (EÚ 46 %), nedôvera 46 % (EÚ 44 %).
Svojmu parlamentu dôveruje 27 % opýtaných Slovákov (64 % mu nedôveruje). Vládu vidí pozitívne 29 % opýtaných, nedôveruje jej 65 %.
Až 82 % respondentov podporuje voľný
pohyb v EU, 77 % respondentov sa vyjadrilo v prospech spoločnej obrannej a bezpečnostnej politiky a jednotnej meny euro.
Za najpozitívnejší prínos EÚ považujú
Slováci voľný pohyb, spoločnú menu (41
%) a mier (40 %).
Európskymi občanmi sa cíti byť až 80 %
Slovákov, tu je Slovensko nad európskym
priemerom, ktorý je 73 %. 77 % opýtaných by sa rado dozvedelo viac o svojich
právach občanov EÚ, 63% tvrdí, že tieto
práva pozná.
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Miliónty vydaný Youthpass
už je na ceste
A to ste vedeli?
Miliónty vydaný Youthpass už je na
ceste. Bola to viac ako dekádu dlhá cesta,
Youthpass slúžil účastníkom projektov už
od roku 2007 a onedlho bude na svete už
milión certifikátov.
Čo ale vlastne Youthpass je? Pre väčšinu
ľudí je to certifikát, ktorý dostanú na konci
projektu Erasmus+ alebo Európskeho zboru
solidarity. Vysvedčenie, ktoré preukáže, čo sa
počas projektu naučil. Je to však omnoho viac
než len to. Youthpass je nástroj určený na zaznamenávanie vzdelávania získaného počas
projektov a na uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania.
Na čo však ešte Youthpass slúži?
- Podporuje facilitáciu vzdelávacieho procesu
počas projektov a tiež reflexiu účastníkov
- Podporuje sociálne uznávanie práce s mládežou
- Podporuje aktívne Európske občianstvo
- Podporuje zamestnateľnosť mladých ľudí

Ako však Youthpass funguje?
Používa kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie. Je to rámec určitých kompetencií (vedomostí, zručností a postojov),
ktorých úroveň sa zvyšuje počas vzelávacích
projektov cez Eramsus+ a Európsky zbor solidarity. Tieto kompetencie prešli v roku 2018
revíziou a súčastný kompetenčný rámec vyzerá takto:
- Viacjazyčnosť
- Osobná, sociálna kompetencia a schopnosť
sa učiť
- Občianska kompetencia
- Podnikateľská kompetencia
- Kultúrne povedomie a vyjadrenie
- Digitálna kompetencia
- Matematická kompetencia a kompetencia
vo vede, technike a inžinierstve
- Gramotnosť
Každá z týchto kompetencií má ešte sériu
podkompetencií a kritérií, ktoré slúžia pre
definíciu a zaradenie nadobudnutých znalostí,
zručností a postojov. (vic info: https://www.
youthpass.eu/en/about-youthpass/political-context/)
Youthpass sa uberá zaujímavou cestou
a blíži sa k veľkému míľniku. 1,000,000 certifikátov bude vydaných niekedy v septembri
(ak bude trend pribúdania pokračovať tak ako
doteraz).
SALTO Training and cooperation, ktoré
spravuje Youthpass plánuje urobiť súťaž k milióntemu vydanému Youthpasu. Stačí poslať
svedectvo alebo výpoveď (písanú alebo vo
videoformáte) o vašej skúsenosti s Youthpassom. Výpoveď by mala obsahovať informácie
o projekte, spôsob akým sa v projekte riešila
vzdelávacia fáza a ako vám Youthpass pomohol, alebo čo pre Vás Youthpass zmenil. Lehota na predkladanie výpovedí je do 30.9.2019
17:00.
Viac informácií o súťaži nájdete na webe:
h t t p s : / / w w w. y o u t h p a s s . e u / e n /
about-youthpass/1million-youthpasses/
call-for-testimonials/
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Grantový program
“Viac dizajnu”
Uzávierka: 16. október 2019
Maximálna výška grantu: 2 000 eur

Uzávierka: 29. november 2019
Maximálna výška grantu: 1 000 000 eur

Správca programu Úrad vlády SR vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí
o projekt z programu „Podnikanie v kultúre,
kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“.
Cieľom výzvy je podpora projektov obnovy
a revitalizácie kultúrneho dedičstva pre jeho
opätovné využitie alebo ďalšie využitie kultúrnych pamiatok a podpora ich podnikateľského potenciálu.
Akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt, ako aj mimovládne organizácie založené ako právnická
osoba v SR môžu v rámci výzvy žiadať o podporu najneskôr do 29. novembra 2019.

Grantový program
“Výnimočné školy”
Uzávierka: 10. október 2019
Maximálna výška grantu: 3 000 eur

V Nadácii ZSE chcú prispieť k tomu, aby sa
proces vzdelávania na Slovensku mohol zlepšovať.
Preto v rámci svojho grantového programu
“Výnimočné školy”  podporia učiteľov základných a stredných škôl s inovatívnym prístupom na celom Slovensku.
Cieľom programu je:
zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách
podpora iniciatívnych učiteľov s inovatívnym prístupom
pozitívna komunikácia a zlepšenie imidžu
učiteľov
Na prihlasovanie projektov slúži formulár na: https://nadaciazse.sk/log#prihlasenie, deadline pre ich registráciu je 10. október
2019.
Bližšie informácie na: https://nadaciazse.sk/projekt/vynimocne-skoly?utm_campaign=vynimocnyucitel&utm_source=topky&utm_medium=pr

Nadácia Tatra banky podporí už po siedmy
krát prostredníctvom grantového programu
“Viac dizajnu” tvorivé aktivity v oblasti dizajnu.
Všetky potrebné informácie nájdeš na:
http://mladez.sk/wp-content/uplo- Program sa sústredí najmä na vizionárske a
kreatívne projekty a projekty v oblasti expeads/2019/08/heritage_vyzva_sj_final.pdf
rimentálneho dizajnu.
Mladí dizajnéri môžu získať podporu pre:
•
proces tvorby
•
aktivity vzdelávania sa
•
aktivity vzdelávania druhých
•
prezentáciu dizajnérskej tvorby
Na prihlasovanie projektov slúži formulár
na: https://nadaciatatrabanky.egrant.sk/, deadline pre ich registráciu je 16. október 2019.
Bližšie info na: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-dizajnu/

Grantový program
“Športujem rád a bezpečne”
Uzávierka: 7. október 2019
Maximálna výška grantu: 2 500 eur
Poisťovňa KOOPERATIVA a Nadácia
pre deti Slovenska už po piatykrát zrealizujú grantový program “Športujem rád a bezpečne”, ktorý podporuje projekty zamerané
na prevenciu úrazov pri športe a motiváciu
detí k pravidelnému pohybu.
Hlavným cieľom grantového programu
je podpora vnútornej motivácie detí k športovaniu a radosti z prirodzeného pohybu.
Preto sa program sústredí na:
podporu prirodzeného pohybu a vnútornej
motivácie detí

rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu
osvetu a bezpečnosť pri športovaní a prevenciu vzniku úrazov
aktívne zapájanie detí a širšej komunity
do procesu plánovania a tvorby bezpečného
prostredia pre pravidelné športovanie
Na prihlasovanie projektov slúži formulár
na: http://nds.nds.sk/nds/, deadline pre ich
registráciu je 7. október 2019. Bližšie info:
http://www.nds.sk/programy-detail/nadacny-fond-deti-v-bezpeci/
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Blíži sa prvý október - 3. predkladací termín pre
žiadosti v rámci programov EÚ Erasmus+ pre oblasť
mládeže a Európsky zbor solidarity pre rok 2019

Výzva - 3. predkladací termín pre žiadosti v rámci programu Erasmus+ pre oblasť
mládeže a Európsky zbor solidarity pre rok
2019 pre rok 2019
1. október 2019 je tretím a posledným
predkladacím termínom tento rok pre žiadosti v rámci programu Erasmus+ pre oblasť
mládeže a Európskeho zboru solidarity pre
rok 2019.
Projekty môžu byť realizované prostredníctvom nasledujúcich aktivít (kľúčových
akcií):
v rámci Kľúčovej akcie 1 sú aktivity zamerané na zapojenie mladých ľudí z marginalizovaného prostredia, podporu rozmanitosti,
medzikultúrny a medzináboženský dialóg,
spoločné hodnoty slobody, tolerancie a rešpektovania ľudských práv, ako aj zvýšenie

mediálnej gramotnosti, kritického myslenia a
zmyslu pre iniciatívu u mladých ľudí. Cieľom
sú aj projektové zámery podporujúce získanie
kompetencií pracovníkov s mládežou a osvojenie si metód na odborný rozvoj, vrátane
digitálnej práce s mládežou, potrebných pri
prenose spoločných základných hodnôt našej
spoločnosti a pri predchádzaní násilnej radikalizácie mladých ľudí.
v rámci Kľúčovej akcie 2 sú aktivity zamerané na podporu kvalitnej a inovatívnej práce
s mládežou; posilnenie postavenia mladých
ľudí a podporu podnikateľského vzdelávania,
sociálneho podnikania a neziskových aktivít medzi mladými ľuďmi a to najmä vo forme nadnárodných mládežníckych iniciatív a
sociálnych podnikov. Táto akcia podporuje
rozvoj, prenos a vykonávanie inovačných postupov, ako aj spoločných iniciatív spolupráce,
vzájomného učenia sa a výmeny osvedčených
postupov na európskej úrovni.
v rámci Kľúčovej akcie 3 sú to aktivity ako

napr. podujatia simulujúce fungovanie demokratických inštitúcií a úlohy subjektov
zodpovedných za rozhodnutia; stretnutia a
semináre, informačné podujatia medzi mladými ľuďmi a subjektmi zodpovednými za
rozhodnutia v oblasti mládeže; podujatia na
podporu diskusií a informácií o témach politiky v oblasti mládeže spojené s činnosťami
organizovanými počas Európskeho týždňa
mládeže; národné stretnutia a nadnárodné
semináre.Táto akcia podporuje aktívnu účasť
mladých ľudí na demokratickom živote a
podporuje diskusiu o témach zameraných na
témy a priority stanovené v rámci stratégie
EÚ pre mládež a jej mechanizmov dialógu.
Podrobne sú priority rozpísané v Sprievodcovi programom Erasmus+, ktorý nájdete na
tomto odkaze spolu s online formulármi projektových žiadostí: http://www.erasmusplus.
sk/index.php?sw=41&submenu=460&vyzva=0

Okrem programu Erasmus+, je 1. október
termínom aj pre žiadosti v rámci programu
Európsky zbor solidarity pre rok 2019.
Projekty Európskeho zboru solidarity
môžu byť realizované prostredníctvom nasledujúcich aktivít:
ESC11 Dobrovoľníctvo: Dobrovoľnícke
projekty podporujú dobrovoľnícke príležitosti pre mladých ľudí prostredníctvom individuálnych dobrovoľníckych činností alebo
dobrovoľníckych tímov.
ESC21 Stáže a pracovné miesta: Touto akciou sa vykonáva profesijná časť Európskeho
zboru solidarity podporovaním pracovných
príležitostí a možností stáží pre mladých ľudí.
ESC31 Projekty v oblasti solidarity: Projekty solidarity podporujú aktivity solidarity
v krajine iniciované, rozvíjané a implementované samotnými mladými ľuďmi.
ESC 52 Značka kvality: Tento formulár
žiadosti umožňuje organizáciám uchádzať sa
o európsky certifikát kvality pre dobrovoľníctvo, stáže a pracovné miesta.

Hlavný cieľ programu: Európsky zbor solidarity slúži na propagáciu solidarity ako
morálnej hodnoty, najmä cez službu dobrovoľníctva. Cieľom programu je posilnenie
angažovanosti mladých ľudí a organizácií v
solidárnych aktivitách, čím prispieva ku posilneniu súdržnosti, solidarity, demokracie,
aktívnemu občianstvu a podpore inklúzie v
Európe.
Online formuláre projektových žiadostí
a bližšie informácie o prioritách programu
nájdete na tomto odkaze https://www.iuventa.sk/sk/granty/europsky-zbor-solidarity.ale

Spolufinancované
z rozpočtu EÚ

