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Competiții europene: Bursele pentru Patrimoniu Natural Alfred Toepfer 2012
Tinerii ecologişti europeni sunt invitaţi să candideze pentru acest premiu şi să intre în competiţia pentru bursa de 3000 € alocată pentru o vizită
de studiu într-una sau mai multe zone protejate dintr-o altă ţară europeană decât cea de origine. Candidaţii trebuie să aibă până în 35 de ani şi
naţionalitatea unui stat european. Temele pentru aplicaţii trebuie să fie corelate cu managementul zonelor naturale. Bursele consolidează
cooperarea internaţională şi promovează calitatea, inovaţia şi dimensiunea europeană a managementului zonelor naturale, cum ar fi parcurile
naţionale. La încheierea vizitei de studiu, bursierii trebuie să prezinte un raport privind concluziile lor, care va fi împărtăşit cu practicienii
responsabili de gestionarea patrimoniului natural al Europei. Bursele vor fi acordate în cadrul Conferinţei anuale EUROPARC, care va avea loc
între 22 – 25 octombrie 2012 în Genk, Belgia. Data limită pentru înscriere este: 11 mai 2012.
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EUROPE DIRECT Târgoviște continuă căutarea
unui… remediu pentru mediu
Un mediu sănătos este singura comoară pe care o putem transmite urmașilor noștri.
Deși unora nu le pasă și continuă să consume resursele naturale ca și când ar fi
inepuizabile, există și exemple pozitive.
Unul dintre ele îl reprezintă campania Remediu pentru mediu – Dialog verde
între generații, inițiată de centrul EUROPE DIRECT Târgoviște în urmă cu 3 ani și care
de fiecare dată a reușit să strângă un număr impresionant de voluntari de toate
vârstele și din toate categoriile sociale. În 2012 acțiunea a avut loc în data de 5
aprilie, iar cei peste 200 de voluntari au plantat aproximativ 10.000 de puieți,
continuând munca începută în acest sens. Locul desfășurării activității este cel în care
se afla o pădure seculară de stejari seculari care în perioada regimului comunist a
fost defrișată în întregime.
Voluntarii și-au unit forțele pentru a reface această pădure, deoarece plantarea
unui copac reprezintă o contribuție minoră, dar care poate face diferența pentru
societatea în care trăim. S-au alăturat inițiativei lansate de către centrul de
informare al Comisiei Europene elevi de la Grup Școlar Constantin Brâncoveanu
Târgoviște, cei de la Grup Școlar Construcții Nicolae Mihăescu Târgoviște, deținuți din
cadrul Penitenciarului Mărgineni și tineri instituționalizați la Centrul de Reeducare
minori Găești.
Evenimentul s-a desfășurat cu sprijinul SC OȚELINOX SA, care, pe lângă darurile
oferite tuturor voluntarilor, a avut o echipă de voluntari ce a plantat copăcei, al
Primăriei comunei Ulmi și Bibliotecii Comunale Căpitan Andreescu Ulmi, al Direcției
Silvice Târgoviște, al Asociației Tineri pentru Europa de Mâine, al Fundației Ruralia
pentru Renașterea Pietroșiței, Penitenciarului Mărgineni și Centrului de Reeducare
Minori Găești. Aceste instituții, împreună cu voluntarii care au plantat puieții, au
asigurat
succesul
acțiunii.
EUROPE DIRECT Târgoviște mulțumește tuturor și îi invită și la alte acțiuni de acest
gen, în încercarea de a găsi împreună un remediu pentru mediu, pentru a oferi un
viitor mai bun generațiilor viitoare!

Publicație electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene și al
Consiliului Județean Dâmbovița.
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Autorii celor mai bune trei filme vor fi premiaţi cu un
iPad şi o vizită la Bruxelles pentru a participa la
proiecţia de filme ce va avea loc în noiembrie 2012.
Data limită pentru trimiterea materialelor este: 15
mai 2012.

Site-ul UE privind
drepturile copilului
Site-ul
Uniunii
Europene
dedicat
special copiilor şi
adolescenţilor. Aici
ei pot învăţa mai
multe despre drepturile lor, pot descoperi jocuri,
videoclipuri, calendarul multicultural şi pot citi
articole pe tema drepturilor copiilor. Site-ul oferă,
de asemenea, detalii despre punctele naţionale de
contact din statele membre ale UE, unde pot
solicita asistenţă în cazul în care cred că drepturile
lor au fost violate. Informaţiile de pe site sunt
prezentate pe opt teme diferite.
http://ec.europa.eu/0-18/wrc_index.jsp

Descopera lumea cu IYTC
- International Youth Travel
CardInternational Youth Travel
Card este SINGURUL card
destinat tinerilor cu vârste
sub 30 de ani recunoscut
internațional și susținut de
UNESCO și de Uniunea Europeană. Proiectul inițiat în 1956 - s-a răspândit rapid, ajungându-se
ca în zilele noastre să fie activ în întreaga lume.
Posesorii cardului IYTC devin parte a unei
comunități internaționale de peste 5 milioane de
tineri care împart pasiunea de a călători, de a-și
lărgi orizonturile culturale și de a face noi
descoperiri, și care se bucurș de acces preferențial
la peste 42.000 de discounturi și beneficii în
România și lume (Rețeaua ISIC cuprinde 120
țări).Pentru detalii și mod de solicitare al cardului
urmează link-ul: http://www.isic-romania.ro/desprecard-iytc/

Concurs de film:
Solidaritate între
generaţii 2012
În
contextul
Anului
european al îmbătrânirii
active şi al solidarităţii
între generaţii, Partidul
Popular European (PPE) şi Grupul PPE din cadrul
Comitetului Regiunilor au lansat un nou concurs de
film 2012.
Tinerii până în 30 de ani, din statele membre ale
UE şi Croaţia, sunt invitaţi să creeze un film de 60
de secunde pe tema solidarităţii între generaţii.

ALTE INFORMAȚII

Braga: Capitala Europeană a Tineretului 2012
Braga a preluat de la Antwerp titlul de Capitală Europeană a
Tineretului în anul 2012. Acest titlu a fost lansat de Forumul
European al Tineretului (YFJ) pentru a încuraja dezvoltarea de idei
noi şi proiecte inovatoare în ceea ce priveşte participarea activă a
tinerilor în societate şi de a promova cooperarea privind politicile
de tineret la nivel local şi european. În cursul anului 2012, Braga
va prezenta un program febril, plin de evenimente şi activităţi,
care să ofere mai multe oportunităţi tinerilor de a juca un rol activ
în societate şi a aduce adevărate contribuţii în comunităţile lor.
Mai multe informatii: http://www.bragacej2012.com

Programe Interculturale AFS
AFS este o organizatie internationala, voluntara, non-guvernamentala, non-profit care
coordoneaza o retea proprie in peste 55 de tari. Scopul AFS este de a favoriza invatarea
interculturala care sa permita dezvoltarea cunostintelor si competentelor. Ea incurajeaza mai
buna intelegere intre culturi pentru construirea unei lumi mai juste si mai pacifiste.
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Programele Interculturale AFS ofera posibilitatea unei experiente de invatare interculturala intr-o
comunitate din Africa, America Latina, America de Nord, Australia, Noua Zeelanda, Asia sau Europa.
Programele vizeaza diferite grupuri tinta

 Studenti, cu varste intre 16 si 18 ani pot locui cu o familie gazda dintr-o alta tara si sa urmeze cursurile unei
scoli pe o perioada de sase luni sau un an. Unii studenti isi petrec vacantele (de la o luna la trei luni) studiind
limba si cultura unei alte tari.
 Tineri adulti, 18+ pot efectua munca voluntara in organizatii sau intreprinderi de interes comunitar din alte
tari, concomitent cu dezvoltarea de noi abilitati, invatarea limbii si adaptarea la cultura tarii gazda.
 Cadre didactice pot locui cu o familie gazda intr-o tara straina si pot preda in sistemul local de invatamant.
Date limita:
Fiecare tara are propriul sau program si termen limita.
Pentru informatii suplimentare contacteaza Biroul AFS cel mai apropiat:
http://www.afs.org/afs_or/link/3034
Documente
AFS Intercultural Programmes
http://www.afs.org
Contact
EFIL - European Federation for Intercultural Learning
Avenue Emile Max, 150
B - 1030 Brussels
Tel: + 32 2 514 52 50
Fax: + 32 2 514 29 29
Email: info@efil.be, http://efil.afs.org/
AFS International
71 West 23rd Street, 17th Floor
New York,
NY 10010
Tel: 1 212 807 8686; Fax: 1 212 807 1001
Email: info@afs.org
http://www.afs.org/

DE LA

PRIMIM:

Oportunități de finanțare - termene limită până la 1 august 2012.
1 mai 2012 Capitala Europeana a Tineretului
1 mai 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 2: Serviciul European de Voluntariat
1 mai 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 1: Tineri pentru Europa
1 mai 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 3.1: Cooperare cu tarile invecinate ale Uniunii Europene
1 mai 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 4.3. Formare si retele ale celor activi in domeniul tineretului
si in organizatiile de/pentru tineret
1 mai 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 5.1 - Intalniri ale tinerilor si ale responsabililor de politici de
tineret
2 mai 2012 Sprijin financiar pentru proiectele organizatiilor neguvernamentale
4 mai 2012 Cultura (2007-2013): Componenta 1 - Sprijinirea proiectelor culturale
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7 mai 2012 Programul Cantemir
7 mai 2012 Premiul pentru cercetare in politici culturale (PCPC) pentru cercetare aplicata si comparativa
a politicilor culturale
15 mai 2012 Stagii de traducere la Parlamentul European
15 mai 2012 Programul de sprijinire a politicii in domeniul tehnologiilor informatiei si comunicatiilor (PSP
TIC)
15 mai 2012 Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European
15 mai 2012 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 3.2: Cooperare cu alte tari decat tarile vecine Uniunii
Europene
15 mai 2012 Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu dizabilitati
16 mai 2012 Competitie de teze doctorale pe tema "Autoritati locale si regionale in UE"
25 mai 2012 Premiul Henkel pentru Arta 2012
27 mai 2012 Cursuri BEST pentru studentii de la politehnica
31 mai 2012 Executive Training Programme in Coreea
31 mai 2012 Executive Training Programme (ETP) in Japonia
31 mai 2012 Programul Euro-Med Tineret
31 mai 2012 Stagii la Delegatia Uniunii Europene la Organizatia Natiunilor Unite din New York
31 mai 2012 Erasmus pentru tineri antreprenori
1 iun 2012 Stagii de practica la Agentia Europeana pentru Evaluarea Produselor Medicale
1 iun 2012 Europa pentru Cetateni: Actiunea 1: Cetatenie activa pentru Europa - Orase infratite
1 iun 2012 Europa pentru cetateni - O societate civila activa pentru Europa (Actiunea 2)
5 iun 2012 Competitia Uniunii Europene pentru Tinerii Savanti
7 iun 2012 Programe de stagii UE-Japonia
15 iun 2012 Burse UNESCO-L'OREAL pentru tinere femei in stiintele vietii
30 iun 2012 Concurs international de eseuri pentru tineri
30 iun 2012 Fondul Roberto Cimetta
1 iul 2012 Premiul EUROPRIX Multimedia
16 iul 2012 Burse de cercetare doctorala in Noua Zeelanda
30 iul 2012 CEDEFOP - Premiul Photomuseum
31 iul 2012 Premiul Global Junior Challenge
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Proiect finanţat de Comisia Europeană şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte este un serviciu local care funcţionează în cadrul Bibliotecii Judeţene
„Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa şi este destinat comunităţii judeţului Dâmboviţa. Centrul EUROPE
DIRECT Târgovişte se adresează, fără discriminare, tuturor cetăţenilor care caută informaţii privind oricare
dintre domeniile de activitate ale instituţiilor Uniunii Europene.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte. Biblioteca Judeţeană „I.H. Rădulescu” Dâmboviţa, str.
Stelea, nr. 2, parter, Târgovişte. Tel./fax: 0345 100 581; 0345 100 582.
E-mail: office@edtargoviste.ro, www.edtargoviste.ro
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