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Aktualności Europe Direct Kołobrzeg

DEBATA

DIALOG OBYWATELSKI
NA TEMAT PRZYSZŁOŚCI

Unii

Europejskiej

Debata w Polsce miała wyjątkowy smak – mówiła Viviane Reding podsumowując warszawski
Dialog obywatelski o przyszłości UE. Wraz z posłanką do Parlamentu Europejskiego RóŜą Thun
oraz blisko 500 obywatelami z całej Polski wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej rozmawiała
o kryzysie, prawach obywateli i kształcie przyszłej Europy. Gościem specjalnym debaty był szef
KE José Manuel Barroso.
To spotkanie było jednym z kilkudziesięciu, jakie są organizowane w tym roku – Europejskim
Roku Aktywnego Obywatelstwa- przez Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w krajach
członkowskich UE. W wydarzeniu jakie miało miejsce 11 lipca w Centrum Nauki Kopernik wzięli
udział przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso, Wiceprzewodnicząca KE
Vivian Reding, Europarlamentarzystka RóŜa Thun oraz, reprezentujący Prezydenta RP,
Tadeusz Mazowiecki. W wypełnionej po brzegi sali zasiedli przedstawiciele świata kultury,
dziennikarzy, instytucji samorządowych, stowarzyszeń, fundacji, młodzieŜy oraz sieci Punktów
Informacji Europejskiej Europe Direct z całej Polski, w tym 20- osobowa delegacja z
województwa zachodniopomorskiego.
Inicjatywa Komisji Europejskiej z jednej strony daje moŜliwość uczestniczenia przeciętnym
obywatelom w bezpośrednim dialogu z politykami UE, wyraŜenia ich oczekiwań co do kształtu
Europy i zadawania pytań nurtujących obywateli, z drugiej pozwala na prezentację Komisji
propozycji pogłębienia unii ekonomicznej i monetarnej UE i zacieśnienia unii politycznej.„Tylko
ściślej zintegrowana Europa moŜe stawić czoła wyzwaniom współczesności” przekonywała w
swoim wystąpieniu Wiceprzewodnicząca KE Reding.
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Dyskusja w dalszej części spotkania
dotyczyła kryzysu ekonomicznego, praw
obywateli i przyszłości Europy. KaŜdy
uczestnik miał moŜliwość podzielenia się
swoimi obawami i zadania pytań
przedstawicielom
szefostwa
Komisji
Europejskiej. Setki pytań zostały równieŜ
przesłane drogą elektroniczną i za
pośrednictwem polskich Punktów Europe
Direct. Uczestnicy debaty brali równieŜ w
głosowaniach, których wynik komentowała
Viviane Reding i RóŜa Thun. 56%
uczestników podzielało pogląd ogółu
Europejczyków, iŜ ich głos nie jest
słyszalny w Brukseli. O tym, Ŝe UE
oznacza solidarność pomiędzy państwami
członkowskimi przekonanych było 76%
uczestników. Niespełna połowa, 44%
uwaŜa, Ŝe Unia wyjdzie z kryzysu
silniejsza. Obiecująco kształtuje się
frekwencja w przyszłorocznych wyborach
parlamentarnych – weźmie w nich udział
89%
zgromadzonych
na
Debacie.
Przyszłość
Unii,
jako
zacieśnienia
współpracy politycznej, chciałoby widzieć
79% uczestników. 58% uwaŜa, Ŝe
szefostwo Komisji powinno być wybierane
w wyborach bezpośrednich. Czy politycy
powinni
częściej
rozmawiać
z
obywatelami? – 92% odpowiedziało TAK.
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Podczas
debaty
poruszono
takŜe
problemy praw obywateli UE. Do tych,
które wymagają szczególnej ochrony
naleŜy prawo do ochrony danych
osobowych, prawo do jednolitego prawa
na terenie całej Unii, prawo do swobody i
dostępności internetu i jednakowej jakości
usług i produktów. Tadeusz Mazowiecki w
swojej wypowiedzi w końcowej części
spotkania nawiązał do najnowszej historii
naszego kraju „dla nas waŜne jest słowo
solidarność” – powiedział, oznacza ono
odpowiedzialność za całą Unię Europejską
i świadomość tego ze nie tyle jest waŜne
co chcemy uzyskać od Unii ale to jak być
za nią. Według Mazowieckiego, wzrost
sceptycyzmu Polaków wobec kierunków
działań UE, nie wynika z naszych
wewnętrznych, przykrych doświadczeń,
lecz z nastrojów i sygnałów płynących z
zewnątrz.
śyczył
optymizmu
i
odpowiedzialności , od której zaleŜy
przyszłość Europy. ●

EUROPEJSKIE POWITANIE LATA
Podczas powitania lata z Radiem Zet i TVP2,
oprócz koncertów na mieszkańców i turystów
czekało Słoneczne Miasteczko Atrakcji
przygotowane
przez
Bałtycką
Krainę
Aktywnośći i Europe Direct Kołobrzeg. Przez
dwa dni w miasteczku moŜna było skorzystać
z masaŜy twarzy, pleców oraz całego ciała w
wykonaniu najlepszych fizjoterapeutów z
kołobrzeskich hoteli. Na dzieci czekała strefa
fun&play, pokazy mini zumby, gimnastyka,
lody marchewkowe oraz konkursy i zabawy
przyszykowane przez Regionalne Centrum
Kultury. Pracownicy ED Kołobrzeg rozdawali
broszury „Bezpieczna Woda”, wydane przy
współpracy z Ministerstwem Sportu i
Turystyki. Odpowiadali takŜe na pytania na
temat akcesji Chorwacji do Unii Europejskiej
oraz jakie korzyści z tego płyną dla obu
stron.●

KONKURSY Unii Europejskiej
Trwa konkurs internetowy „Zrób REConesans” na film nagrywany telefonem komórkowym lub innym
przenośnym rejestratorem obrazu i dźwięku. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, a wśród
nich: kamery HD, tablety oraz specjalistyczny sprzęt fotograficzny. Konkurs skierowany jest do
osób w wieku 18-29 lat, które mają zmysł reŜyserski i chciałyby pochwalić się projektem
zrealizowanym w swojej okolicy przy wsparciu unijnym z Programu Infrastruktura i Środowisko.
Krótki film naleŜy nagrać telefonem komórkowym, kamerą lub aparatem fotograficznym, a następnie
zamieścić na konkursowej stronie internetowej do 10 sierpnia 2013 roku.

W Kołobrzegu, projektami zrealizowanym ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko są:
1. "Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) – etap II" –
potocznie nazywana 'obwodnicą',
2. "Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km 330,4-333,4" –
nasze nowe, szerokie plaŜe,
3. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniŜej m. Osówko w tym m.
Kołobrzegu, Karlina i Białogardu"
Więcej informacji o warunkach uczestnictwa w konkursie znajduje się na stronie internetowej

http://www.zrobreconesans.pois.gov.pl
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EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO

EKUZ

WyjeŜdŜasz za granicę do kraju
UE? Nie zapomnij o wyrobieniu
darmowej karty EKUZ. Karta
stanowi dowód na to, Ŝe jej
posiadacz jest uprawniony do
uzyskania
rzeczowych
świadczeń zdrowotnych, które
stają
się
niezbędne
ze
względów medycznych, i które
są udzielane podczas pobytu
czasowego w innym państwie
członkowskim UE/EFTA z myślą
o zapobieŜeniu przymusowemu
powrotowi posiadacza karty do
państwa
właściwego
lub
państwa zamieszkania przed
końcem planowanego pobytu w
celu poddania się wymaganemu
leczeniu.
Celem świadczeń tego typu jest
umoŜliwienie posiadaczowi karty
kontynuowania pobytu w innym
państwie
UE/EFTA
w
warunkach bezpiecznych dla
zdrowia.
O
tym,
jakie
świadczenia są dla danej osoby
niezbędne decyduje lekarz w
państwie pobytu.
Posiadanie
karty
nie
ma
charakteru
obowiązkowego,
niemniej jednak warto uzyskać
ten dokument zawsze kiedy
udajemy się tymczasowo do
innego państwa członkowskiego
UE/EFTA.

www.ekuz.nfz.gov.pl

Aktualności z UE w skrócie

• jesteś zdolny, ambitny i
chcesz kontynuować naukę
na wyŜszej uczelni,
• zdasz dobrze maturę w
bieŜącym roku szkolnym
(stypendia
będą
przyznawane na podstawie
konkursu
świadectw
maturalnych),
• zostaniesz przyjęty na
stacjonarne (dzienne) studia
magisterskie
w
polskich
uczelniach
publicznych,
realizowane
w
trybie
jednolitym
lub
dwustopniowym,
• mieszkasz na wsi lub w
mieście
do
20
tys.
mieszkańców,
• w Twojej rodzinie dochód
na osobę nie przekracza
1120 zł netto, lub 1280 zł
netto, gdy członkiem rodziny
jest dziecko legitymujące się
orzeczeniem
o
niepełnosprawności.●
http://www.stypendia-pomostowe.pl

Do konkursu "Świat, jaki lubisz"
zgłoszono
269
projektów
niskoemisyjnych, w tym 9 z Polski!
To aŜ 269 inicjatyw, które chronią
klimat i naszą planetę. Który z
projektów jest Twoim faworytem?
Zagłosuj na niego – masz czas do
19
sierpnia!
Konkurs
jest
organizowany
przez
Komisję
Europejską w ramach kampanii
"Świat, jaki lubisz. Klimat, który Ci
odpowiada" a jego celem jest
pokazanie
i
nagrodzenie
najlepszych
realizowanych
w
Europie inicjatyw, które mają realny
wpływ na redukcję emisji gazów
cieplarnianych.
Projekty moŜna było zgłaszać w
pięciu kategoriach: Budownictwo i
mieszkalnictwo, Zakupy i jedzenie,
Ponowne wykorzystanie i recykling,
PodróŜe
i
transport
oraz
Innowacyjna produkcja. W ramach
uwagę
inicjatywy
szczególną
poświęcono pięciu krajom —
Bułgarii, Litwie, Polsce, Portugalii i
Włochom. Najlepsze pomysły staną
się częścią kampanii wizualnej
zaprezentowanej jesienią 2013 r.
Głosować moŜna do 19 sierpnia
2013 r. na stronie:
http://world-youlike.europa.eu/pl/przykladysukcesu.
MoŜna na niej równieŜ znaleźć
szczegółowe
informacje
o
projektach i śledzić ich aktualne
miejsce w rankingu.●

ŚWIAT JAKI LUBISZ - GŁOSUJ

W
roku
akademickim
2013/2014 czekają na Was
stypendia w wysokości 500
zł miesięcznie, które będą
wypłacane
przez
10
miesięcy.
Ten program jest dla Ciebie,
jeŜeli spełnisz następujące
warunki:

STYPENDIA POMOSTOWE

Polsko
Amerykańska
Fundacja Wolności ogłasza
moŜliwość wnioskowania o
stypendia pomostowe dla
maturzystów
z
małych
miejscowości i wsi. Program
socjalnych
stypendiów
wynosi
500zł/mc. Termin
składania
wniosków:
14
sierpnia 2013 r.
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Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej
"Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct" w latach 2013-2017

