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Voluntari EUROPE DIRECT Târgovişte în schimb
de experienţă cu alte centre ED din România în
cadrul taberei de abilităţi practice pe tema "Cu
voi totul e mai simplu!"
Pentru a forma şi informa tinerii voluntari (care au devenit
vectori de informare în cadrul comunităţilor din care provin, deservind unele Puncte de informare europeană din judeţ), precum şi
echipa de proiect despre procesul de integrare europeană şi pentru
a promova participarea lor la construcţia Uniunii Europene, voluntarii Centrului EUROPE DIRECT Târgovişte al Bibliotecii Judeţene Ion
Heliade Rădulescu Dâmboviţa au efectuat în perioada 28 august –
3 septembrie 2015 o tabără cu tema Cu voi totul e mai simplu ! organizată în parteneriat cu centrele EUROPE DIRECT Comăneşti, judeţul Bacău şi EUROPE DIRECT Suceava.
Schimburile de experienţă realizate în cadrul taberei au urmărit să ofere voluntarilor şi echipei ED Târgovişte ocazia de a afla
cum funcţionează alte centre EUROPE DIRECT din ţară, dar şi de a
se cunoaşte între ei, de a învăţa despre modul de viaţă şi despre
Titlu articol secundar
felul în care aceste centre lucrează, despre rolul tinerilor în construcţia Europei.
Totodată, s-a urmărit sporirea motivaţiei şi a implicării în activităţile de voluntariat dezvoltate de centrul nostru, dar şi dobândirea unor abilităţi şi competenţe de lucru în echipă în activităţile de
informare şi comunicare. La întoarcerea acasă participanţii vor prezenta rezultatele taberei efectuate în cadrul unor evenimente viitoare în bibliotecile, şcolile şi liceele din care provin sau organizate de
ED Târgovişte. De asemenea, vor afişa pe panoul punctului de informare în cadrul cărora activează informaţii şi fotografii referitoare la
schimburile de experienţă efectuate.
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Activitatea realizată cu voluntari din cadrul celor trei centre de informare şi comunicare este posibilă prin susţinerea financiară venită din partea Comisiei Europene şi a
Consiliului Judeţean Dâmboviţa.
În cadrul evenimentelor ce s-au derulat pe parcursul a 7 zile au avut loc şi diferite
prezentări în vederea promovării proiectului EUROPE DIRECT, precum şi diseminarea rezultatelor obţinute până în prezent ce au fost susţinute utilizând metode ale educaţiei
nonformale, iar în cazul nostru prin metoda teatrului forum. Mulţumim pe această cale
echipei de voluntari care s-a implicat în realizarea piesei de teatru cu titlul Visul meu e
tot ce am! şi vă invitam, totodată, să fiţi alături de noi în efortul nostru comun de a prezenta drepturile şi obligaţiile cetăţenilor europeni.

68% dintre români susţin adoptarea euro
Potrivit celui mai recent sondaj Eurobarometru,
68% dintre români sunt de acord cu adoptarea monedei
euro (media europeană: 49%). Deşi în scădere cu 6
puncte procentuale faţă de valoarea înregistrată în 2014,
această cifră îi plasează pe români în topul celor mai opti-
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Românii evaluează pozitiv şi efectele economice ale adoptăriimonedei euro. La
întrebarea "Credeţi că introducerea monedei euro ar avea efecte pozitive asupra economiei ţării dumneavoastră?", 54% dintre români consideră că această decizie ar fi
benefică (media europeană 41%). De asemenea, 59% dintre români cred că adoptarea
monedei euro ar avea efecte pozitive asupra stării lor materiale (44% media europeană), iar 60% consideră că ţările care au adoptat deja moneda euro au avut de câştigat, cu 9 puncte procentuale mai mult faţă de media europeană de 51%. De asemenea,
doar 32% dintre români cred că adoptarea monedei euro ar provoca scumpiri generale,
faţă de media europeană de 63%, iar 42% dintre români cred că moneda euro ar feri
România de consecinţele unei noi crize economice. În ceea ce priveşte gradul de informare asupra monedei unice, românii sunt însă cel mai puţin informaţi. Doar 24% (media
europeană: 31%) dintre cei chestionaţi au răspuns corect la întrebarea "Câte state din
UE au adoptat deja moneda euro?" şi doar 19% au ştiut că modelul gravat pe monedele
euro diferă de la stat la stat, faţă de media europeană de 36%. Cu toate acestea, la
nivel de percepţie, 58% dintre români consideră că sunt foarte bine informaţi în legătură
cu moneda unică europeană, cu 14 puncte procentuale mai mult faţă de media europeană (44%).
Context
Studiul a fost realizat în luna aprilie 2015 în cele 7 state membre ale Uniunii Europene
care, deşi nu au o derogare în acest sens, nu au adoptat încă moneda euro (Bulgaria,
Cehia, Croaţia, Polonia, România, Ungaria, Suedia). Peste 7.000 de respondenţi au participat la acest sondaj.
Pagini Utile

1.
2.

Studiul Eurobarometru integral
Rezumatul studiului

222 de milioane de euro pentru
consolidarea cooperării în regiunea Dunării
Stimularea inovării şi a spiritului antreprenorial, conservarea patrimoniului natural şi cultural din regiunea
Dunării, îmbunătăţirea conectivităţii şi sprijinirea tran-

ziţiei înspre o economie cu emisii reduse de dioxid de
carbon

vor

constitui

elementul

central

al

noului

„Program de cooperare transnaţională pentru regiunea
Dunării”, recent adoptat.
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Corina Creţu, comisarul european pentru politica regională, a declarat: „Sunt
încântată să adopt acest program. Acesta a fost conceput pentru a contribui în mod direct la punerea în aplicare cu succes a Strategiei UE pentru regiunea Dunării, prin intermediul priorităților sale tematice și al sprijinului pentru guvernanța strategiei. Programul
ar trebui să ajute țările implicate să dezvolte proiecte cu rezultate tangibile și pozitive,
care să le permită să rămână în continuare atractive ca loc de viață, studiu, muncă, precum și pentru turism și investiții.”Programul va sprijini proiecte de cooperare transnaţională în conformitate cu priorităţile Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea
Dunării (EUSDR). Concentrarea geografică a programului corespunde zonei vizate de
strategie, incluzând regiuni din nouă state membre (Austria, Bulgaria, Croaţia, Republica
Cehă, Ungaria, Germania, România, Slovacia şi Slovenia), precum şi din trei ţări din
afara UE (Bosnia-Herţegovina, Serbia şi Muntenegru). Moldova şi Ucraina vor fi, de asemenea, eligibile în cadrul acestui program, odată ce se va stabili finanţarea din Instrumentul european de vecinătate (IEV).UE va investi peste 202 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) şi 19,8 milioane de euro din Instrumentul
de asistenţă pentru preaderare (IPA) în proiecte transnaţionale din zona bazinului

Dunării. Primul apel de propuneri va fi lansat în toamna anului 2015. Evenimentul de lansare va avea loc pe 23 şi 24 septembrie, la Budapesta.
Context

Programul transnaţional pentru regiunea Dunării se bazează pe patru priorităţi tematice:
1)

O regiune a Dunării inovatoare şi responsabilă din punct de vedere social:

promovarea inovării, a transferului de cunoştinţe şi a spiritului antreprenorial
2)

O regiune a Dunării ecologică: conservarea şi gestionarea patrimoniului natural şi

cultural din regiunea Dunării
3)

O regiune a Dunării mai bine conectată şi mai responsabilă din punct de vedere

energetic: dezvoltarea unor sisteme de transport sigure şi durabile, promovarea eficienţei energetice
4)

O regiune a Dunării bine guvernată: oferirea de sprijin pentru punerea în aplicare

a Strategiei UE pentru regiunea Dunării şi îmbunătăţirea cadrelor juridice şi de politici
pentru a aborda provocările societale majore, cum ar fi măsurile privind piaţa forţei de
muncă, sistemele de educaţie, schimbările demografice etc. Biroul pentru planificare economică naţională din Budapesta a fost desemnat drept autoritate de management a programului transnaţional pentru regiunea Dunării. Activităţile partenerilor de proiect vor fi
cofinanţate până la un plafon de 84%. Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)
are drept obiectiv consolidarea coeziunii economice şi sociale în Uniunea Europeană prin
reducerea dezechilibrelor dintre regiunile acesteia. În perioada 2014-2020, FEDR va investi peste 199 de miliarde de euro în regiunile Europei. Instrumentul de asistenţă
pentru preaderare (IPA) oferă asistenţă financiară şi tehnică pentru a sprijini procesul de
reformă în ţările în curs de aderare.
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Fondurile IPA dezvoltă capacităţile acestor ţări, având drept rezultat evoluţii pozitive şi progresive în regiune. Pentru perioada 2014-2020, IPA are un buget de aproximativ 11,7 miliarde de euro.
Date de contact
Biroul pentru planificare economică naţională
Autoritatea de gestionare a programului pentru regiunea Dunării şi Secretariatul comun
Honved Str. 13-15
H-1051 Budapest

danube@ngm.gov.hu

Schimb de experienţe și bune practici cu
finanţare europeană
Comisia Europeană a adoptat programul de cooperare interregională Interact, având ca scop crearea unei platforme
centrale pentru schimbul de informaţii

şi bune practici şi

pentru realizarea de iniţiative comune. Comisarul european
pentru politici regionale, Corina Creţu, a declarat: "Regiunile
europene sunt tot mai conștiente că una dintre cele mai
bune posibilități de a găsi răspunsuri la provocările cu care se confruntă în comun, indiferent
dacă acestea sunt economice, de mediu sau sociale, este cooperarea. Prin îmbunătățirea rezultatelor obținute de programele de cooperare sau prin încurajarea unor noi forme de cooperare, cum ar fi strategiile macro-regionale, programul Interact va contribui la creșterea eficienței politicilor publice."Programul are la dispoziţie în jur de 40 de milioane de euro şi va
finanţa, în principal, proiectele şi acţiunile dedicate îmbunătăţirii capacităţii programelor de
cooperare teritorială în domeniul gestiunii şi controlului, precum şi al comunicării rezultatelor
obţinute. Capacitatea de gestiune va fi îmbunătăţită şi prin implementarea unor demersuri
inovatoare în domeniul cooperării, cum ar fi Grupul european pentru cooperare teritorială
sau strategiile macro-regionale realizate de parteneri din diferite ţări şi administraţii
naţionale. Acţiunile şi proiectele (cofinanţate în proporţie de 85% prin Fondul de dezvoltare
regională - FEDR) vor fi puse în practică prin Secretariatul Interact de la Bratislava (SK) şi
prin 4 birouri de informare, aflate la Turku (Finlanda), Valencia (Spania), Viena (Austria) şi
Viborg (Danemarca).
Interact se adresează celor 28 de state membre UE, Norvegiei şi Elveţiei. Programul are alocate 36,6 milioane de euro din FEDR pentru activităţile principale şi 2,7 milioane pentru
asistenţă tehnică. Asistenţa financiară europeană va fi completată de 7 milioane de euro din
fonduri publice naţionale.
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Date de contact:
Regiunea autonomă a Bratislavei
Secretariat Interact
Sabinovska 16
820 05 Bratislava 25
Slovacia
Tel. +421 2 48 264 130
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email
Pagini Utile
Comunicat de presă (în engleză)
Pagina programului Interact
Fişe pentru programele operaţionale 2014 -2020
Twitter: @EU_Regional / @CorinaCretuEU#CohesionPolicy

Oportunităţi europene pentru tineri
Juvenes Translatores 2015:
Start la înscrieri!
În perioada 1 septembrie – 20 octombrie, liceele îşi
pot înscrie elevii la concursul anual al Uniunii Europene

pentru tinerii traducători, cunoscut sub numele de Juvenes

Translatores,

la

adresa

de

internet

ec.europa.eu/translatores. Formularul online este disponibil în toate limbile oficiale ale UE. Textele traduse de
elevi vor fi notate de traducători din cadrul Comisiei Europene, care vor selecta câte un câștigător pentru fiecare ţară. În aprilie 2016, toţi câştigătorii vor fi invitaţi la Bruxelles pentru decernarea premiilor.

Context:

Con-

cursul Juvenes Translatores este organizat în fiecare an de către Direcţia Generală Traduceri din cadrul Comisiei Europene, începând cu 2007. Scopul său este de a promova
studiul limbilor străine în şcoli şi de a le oferi tinerilor elevi posibilitatea să vadă cum este să fii traducător. În urma participării la acest concurs, unii concurenţi au decis să se
îndrepte către o facultate de profil şi să devină traducători.

Slogan sau moto firmă
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Persoană de contact: Liliana Comănescu
Tel. : +40-21-2035485
Pagini Utile
Pagina de internet a concursului
Direcţia Generală Traduceri
Pagina de Facebook a concursului
Twitter: @translatores

REPORTER și BLOGGER EUROPEAN Concurs pentru jurnaliști și bloggeri care
abordează teme europene
Reprezentanţa Comisiei Europene îşi propune să-i încurajeze pe jurnalişti şi bloggeri să se
specializeze în analiza informaţiilor care provin de la instituţiile europene şi a subiectelor
europene în general şi, ca urmare, lansează concursul REPORTER și BLOGGER EUROPEAN.
Jurnaliştii şi bloggerii sunt invitaţi să trimită, până pe 30 octombrie 2015, articole şi materiale proprii, pe teme europene, publicate în perioada 1 ianuarie – 30 octombrie 2015,
pentru a fi evaluate de un juriu. Nu sunt acceptate articole de ştiri, ci numai comentarii,
analize, reportaje, interviuri, editoriale, articole de opinie şi imagini ilustrative (infografice
originale sau fotografii care au fost publicate însoţite de comentarii relevante). Fiecare
concurent trebuie să trimită minimum trei materiale pentru a intra în competiţie la una
dintre cele 7 categorii ale concursului (vezi mai jos categoriile şi criteriile de evaluare
pentru fiecare în parte). Concurenţii pot participa la o singură categorie (dintre primele
7). Jurnaliştii şi bloggeri pot participa, de asemenea, într-o categorie specială a concursu-

lui: „Social media admin”. Concurenţii vor avea prilejul să-şi aleagă o zi, între 15 septembrie şi 10 noiembrie, în care să administreze conturile de facebook şi twitter ale Reprezentanţei Comisiei Europene. Condiţiile de înscriere şi criteriile de evaluare pentru această
categorie sunt detaliate mai jos. Orice concurent care participă la una dintre primele 7 categorii poate participa şi la categoria specială, având astfel ocazia să câştige două premii.
Fiecare categorie va avea un singur câştigător, iar premiile constau în tablete iPad.
Calendarul competiţiei:


7 septembrie 2015: lansarea concursului



30 septembrie: termen limită pentru înscrierea la categoria specială „Social media admin”



15 sept – 10 nov: desfăşurarea competiţiei pentru categoria specială „Social media admin”



30 oct: termen limită pentru înscrierea în materialelor pentru una dintre categoriile 1 - 7
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15 nov: termen limită pentru trimiterea materialului „experienţă de admin”, publicat
în presă sau on-line



15 – 30 nov: jurizare

10 dec: eveniment de anunţare a câştigătorilor
Categorii:



Presă audio (comentariu/ analiză) – minimum 3 materiale înscrise în concurs
Presă video (comentariu/analiză) – minimum 3 materiale înscrise în concurs
Presă scrisă și online (comentariu/analiză) – minimum 3 materiale înscrise în concurs
Opinie / editorial (orice mediu: audio, video sau presa online) – minimum 3
materiale înscrise în concurs
Reportaj, anchetă, interviu (orice mediu: presă sau blog) – minimum 3 materiale înscrise în concurs
Blog (text comentariu/ analiză/ opinie publicat pe blogul personal sau pe o
platformă comună) – minimum 3 postări înscrise în concurs
Galerie (imagine ilustrativă – fotografie, infografic original – însoţită de un comentariu relevant pentru tematica de concurs, din orice mediu – presă sau blog)
– minimum 3 materiale înscrise în concurs
Social media admin. Orice participant care se înscrie cu materiale într -una
dintre categoriile 1 - 7 poate participa şi câştiga la categoria social media admin,
cumulând astfel două premii.
Participare:
Jurnaliştii pot participa la una dintre următoarele categorii: 1, 2, 3, 4, 5, 7. Indiferent de
participarea la una dintre categoriile menţionate, se pot înscrie şi la categoria 8
(categoria specială „social media admin”).Bloggerii pot participa la una dintre următoarele categorii: 5, 6, 7. Indiferent de participarea la una dintre categoriile menţionate, se
pot înscrie şi la categoria 8 (categoria specială „social media admin”).Categoriile 1, 2, 3
şi 4 se adresează exclusiv jurnaliştilor. Categoria 5 se adresează exclusiv bloggerilor. La
categoriile 6, 7 şi 8 vor concura jurnalişti şi bloggeri. Jurnaliştii şi bloggerii pot participa
exclusiv la categoria specială (vezi mai jos condiţii de înscriere).
Înscrierea la categoriile 1 – 7:

Concurenţii vor transmite până pe 30 oct 2015, la adresa concurs@spatiuleuropa.eu un
e-mail al cărui titlu va conţine numărul secţiunii şi numele concurentului (de ex. 2IonPopescu). Mailul va conţine următoarele:
Formularul de înscriere completat cu datele concurentului (formularul se poate descărca de aici )

minimum 3 materiale proprii care au fost publicate de la începutul anului până la
data înscrierii în concurs. Materialele vor fi în format pdf, word, imagine, înregistrare audio sau video, după caz. Dacă materialele nu pot fi trimise pe mail, vor fi încărcate pe o platformă publică de transfer fişiere de mari dimensiuni, de ex. wetransfer.com sau similar. Arhiva transferată va fi denumită cu numărul secţiunii şi
numele concurentului (de ex. 2IonPopescu)
În cazul în care nu există link-uri active la materialele publicate, acestea vor fi trimise în
hard copy (publicaţii) la adresa: Reprezentanţa Comisiei Europene în România, str Vasile
Lascăr 31, Bucureşti, cu menţiunea „Pentru concursul Reporter şi blogger european”


Înscrierea la categoria 8 (categoria specială „Social media admin”):
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Concurenţii se vor înscrie, în intervalul 7 – 30 septembrie 2015, prin transmitere la
adresa concurs@spatiuleuropa.eu a unui e-mail al cărui titlu va conţine numărul secţiunii
şi numele concurentului (de ex. 2IonPopescu). Mailul va conţine următoarele:


Formularul de înscriere completat cu datele concurentului (formularul se poate descărca de aici ).Un text de maximum 300 cuvinte, publicabil, care va justifica de ce
respectivul concurent îşi doreşte să administreze conturile de facebook şi twitter ale
Reprezentanţei Comisiei Europene şi ce are de gând să realizeze în acea zi. Textul
va conţine şi data la care concurentul doreşte să fie administrator (orice zi lucrătoare, în intervalul 15 sept – 10 nov), precum şi semnificaţia zilei alese (din punct de
vedere al tematicii europene). Textul va fi evaluat de juriul concursului imediat după primire, din punct de vedere a calităţii şi relevanţei pentru tematica europeană.
În cazul în care concurentul primeşte dreptul de administrator, textul va fi publicat
pe facebook în ziua respectivă.



Link-uri către cel puţin 3 articole proprii pe teme europene, de orice fel (ştire, analiză, comentariu, editorial, reportaj, anchetă sau interviu, scris sau audio-video), pe
orice mediu, publicate în perioada de la începutul anului 2015 până la data înscrierii
în concurs. Calitatea acestor articole nu reprezintă criteriu de evaluare, însă existenţa lor reprezintă criteriu eliminatoriu pentru acestă categorie. Concurenţii se vor
înscrie prin trimiterea, până cel mai târziu pe 30 septembrie, a unui material scurt
(publicabil) în care să explice semnificaţia zilei alese (din punct de vedere al tematicii europene), de ce doresc să fie administratori pentru conturile RCE şi ce-şi propun
să facă în ziua respectivă. Programul de „administrare externalizată” poate începe
încă din 15 sept.

Facebook: după alegerea concurentului şi a zilei de administrare externalizată
(pe baza evaluării materialului trimis de acesta), se va anunţa schimbarea de administrator pentru o zi şi se va publica pe facebook (într-o notă) materialul în ziua respectivă.
Concurentul va deveni „editor” (rol pe pagina de facebook) şi va putea să posteze, să
răspundă la comentarii, să facă share, să de like altor pagini / postări, să schimbe imaginea de cover, să facă promovare în limita sumei de 50 EUR /zi. Toate postările din ziua
respectivă vor fi semnate „xxx, guest-admin pentru o zi”. Concurentul nu va putea şterge
postări anterioare şi nici să se dezaboneze (funcţia 'unfollow').
Twitter: materialul explicativ (publicat într -o notă pe facebook) va fi distribuit şi pe
twitter în dimineaţa zilei respective, iar apoi concurentul va primi parola contului de twitter. Va avea acces să posteze, să facă retweet, să urmărească alte conturi (funcţia
'follow'), să schimbe designul contului, să propună liste şi colecţii de tweets. Nu va putea
şterge posturi anterioare şi nici să se dezaboneze (funcţia 'unfollow'). Network managerul Reprezentanţei CE va urmări activitatea şi va aproba postările înainte de a fi făcute

publice. Concurenţii vor respecta regulile generale de comportament menţionate în descrierea paginii, completate cu setul de recomandări generale care poate fi găsit aici
Concurenţii sunt invitaţi să-şi promoveze „ziua de administrator” în propriile reţele,
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sa explice cum au resimţit experienţa, să-l publice şi să-l promoveze din nou în propriile
reţele. Calitatea acestuia şi popularitatea în mediul online vor constitui un criteriu de
evaluare pentru participarea în concurs. Pentru detalii suplimentare, verificaţi lista de Q&A.
De asemenea, puteţi trimite întrebări la adresa concurs@spatiuleuropa.eu

Advocacy Training pentru cei care lucrează cu
tinerii
Vrei să te implici în activităţi de advocacy în beneficiul
tinerilor? Vrei să te asiguri că tinerii, mai ales tinerii
NEET, își fac vocea auzită? Vrei să promovezi mai eficient
activităţile adresate tinerilor NEET? Înscrie-te la acest
curs! Social DOers implementează în perioada 1 iunie – 31
decembrie 2015 proiectul Coaliţia ONG-urilor pentru drepturile tinerilor NEET* - Investing
in Social DOers.
Proiectul îşi propune creşterea capacităţii ONG-urilor care lucrează cu tinerii NEET (not in
employment, education or training) şi, respectiv a tinerilor în aceste situaţii sociale,
pentru a se implica mai activ în dezvoltarea politicilor publice şi acţiuni de advocacy în
beneficiul tinerilor NEET.
Într-o societate în care 17% din tinerii cu vârsta între 15 şi 24 de ani sunt în situaţii
NEET, cei care lucrează cu tinerii au rol foarte important în promovarea drepturilor acestora şi, implicit, de a le creşte şansele de incluziune în societate şi pe piaţa muncii.
Training-urile vor avea loc:
Pentru regiunea Nord-Est: la Iaşi, în perioada 26-29 septembrie
Pentru regiunea Sud-Vest: la Craiova, în perioada 10-13 octombrie
Pentru regiunea Sud-Est: la Constanţa, în perioada 17-20 octombrie
Social DOers te asteaptă dacă:
lucrezi direct cu tinerii, implicându-i în diverse forme de angajament civic la nivel local,
lucrezi cu tinerii in situaţii de risc sau dezavantajaţi, prevenind ca aceştia să ajungă în
situaţii NEET,
lucrezi în comunităţi, cu tineri deja aflaţi în situaţii NEET,
doreşti să te implici în procese de advocacy la nivel local/regional.
Pentru a participa, te rugăm să completezi formularul online până la data de:
Pentru regiunea Nord – Est: 15 septembrie 2015
Pentru regiunea Sud – Vest: 2 octombrie 2015
Pentru regiunea Sud – Est: 9 octombrie 2015
Toate costurile (cazare, masă, transport) sunt acoperite de organizatori!
Află mai multe informaţii pe Facebook, socialdoers.com sau email: together@socialdoers.com
Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în
România, beneficiind de sprijinul instituţional al Ministerului Tineretului şi Sportului
(MTS).
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Fii multiplicator pentru justiţie socială
Vrei să investeşti în dezvoltarea ta personală? Vrei să îţi
faci vocea auzită? Simţi că poţi face mai multe pentru

comunitatea ta? Te preocupă faptul că nu îţi găseşti un
loc de muncă? Înscrie-te la Social DOers Academy! Social DOers implementează în perioada 1 iunie - 31 decembrie 2015 proiectul Coaliţia ONG-urilor pentru drepturile tinerilor NEET* – Investing in Social DOers.
[*] NEET = not in employment, education or training – Tineri care nu au un loc de
muncă, nu sunt într-o formă de educaţie sau care nu iau parte la alte cursuri de formare. Dacă ai între 15 şi 24 de ani şi te regăseşti în una din situaţiile:
- nu eşti angajat sau eşti şomer,

- nu eşti la şcoală/liceu/facultate,
- nu participi la alte cursuri de formare în această perioadă sau nu ai participat în ultimele 6 luni, Social DOers te invită să te înscrii la acest curs de dezvoltare personală, unde
vei avea ocazia:
- să lucrezi alături de un mentor pentru nevoile tale individuale,
- să înveţi mai multe despre cum să îţi dezvolţi abilităţile personale (comunicare,
cooerare, leadership etc.),
- să afli cum poţi să faci mai multe pentru alţi tineri şi pentru comunitatea ta,
- să participi la o întâlnire cu reprezentanţi ai instituţiilor publice şi să îţi exprimi părerea,
- să cunoşti alţi tineri alături de care poţi învăţa,
- să lucrezi alături de reprezentanţi ai ONG-urilor din regiunea ta. Training-urile vor avea
loc:
Pentru regiunea Nord-Est: la Iaşi, în perioada 26-29 septembrie
Pentru regiunea Sud-Vest: la Craiova, în perioada 10-13 octombrie
Pentru regiunea Sud-Est: la Constanţa, în perioada 17-20 octombrie
Pentru a participa, te rugăm să completezi formularul online până la data de:
Pentru regiunea Nord-Est: 15 septembrie 2015
Pentru regiunea Sud-Vest: 2 octombrie 2015
Pentru regiunea Sud-Est: 9 octombrie 2015
Toate costurile (cazare, masă, transport) sunt acoperite de organizatori!
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Time to Move lansează concursul de
cărţi poştale
Eşti un tânăr european cu vârsta între 13 şi 30 de ani? Participă la concursul de
cărţi poştale Time to Move, trimiţând o carte poştală cu oraşul tău până pe 4 octombrie 2015. Ai şansa să câştigi un bilet de tren InterRail pentru a călători timp
de 22 de zile prin Europa!
Fă o fotografie cu oraşul sau ţara ta şi adaugă un text pentru identificare (de ex. “Salutări
din Paris”) şi încarc-o pe site-ul Time to Move sau pe pagina de Facebook Eurodesk. Toate
tehnicile creative, cum ar fi: colaj, desen, pictură sau desen grafic, vor fi foarte apreciate.
Vizitatorii sunt invitaţi să dea “like” cărţii poştale favorite pe pagina dedicată concursului.
La sfârşitul concursului, Eurodesk va selecta cele mai bune două creaţii dintre cele
douăzeci care au primit cele mai multe like-uri. Cei doi câştigători vor primi un bilet de

tren InterRail cu care vor putea călători în toată Europa timp de 22 de zile continue.
Concursul este organizat de Eurodesk ca parte a campaniei Time to Move şi se va derula
între 21 septembrie – 4 octombrie 2015. Scopul campaniei este de a informa tinerii cu
privire la resurse utile şi oportunităţi internaţionale de mobilitate. Concursul este sponsorizat de InterRail.

Participă la vizita de studiu a EPP/CoR
pentru masteranzi
Eşti student european înscris într-un program de master în
domeniul

studiilor

europene,

ştiinţelor

politice

sau

relaţiilor internaţionale? Înscrie-te până pe 24 august
2015 pentru o vizită de două zile, pe 21-22 septembrie
2015, în Bruxelles, Belgia.
În cadrul întâlnirii "Competenţe digitale pentru toţi: Să ne
atingem potenţialul împreună", studenţii vor dezbate modul în care pot fi predate competenţele digitale şi antreprenoriale. Participanţii trebuie să trimită o lucrare de o pagină sau
un videoclip de două minute pe o temă europeană relevantă pentru vizita lor.
Vizita de studiu este organizată de Grupul Partidului Popular European din cadrul
Comitetului Regiunilor.
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DE LA EURODESK PRIMIM:
Termene limita

Acest instrument afiseaza datele limita de depunere a proiectelor, pentru urmatoarele trei
luni, pe programele europene cuprinse in baza de date.
10 sep 2015

Horizon2020: Actiunile Marie Sklodowska-Curie

10 sep 2015

Programe de formare UE-Japonia

10 sep 2015

Premiul Comitetului Economic si Social European pentru Societatea Civila 2015

15 sep 2015

LIFE+ (2014-2020)

15 sep 2015

Model UN Workshop 2015

16 sep 2015

Burse DG Interpretare

30 sep 2015

Stagii de practica la Curtea de Justitie

30 sep 2015

Stagii de practica la Comitetul Economic si Social European

30 sep 2015

Stagii de practica la Comitetul Regiunilor (CoR)

30 sep 2015

Actiunea de Cercetare Universitara

30 sep 2015

Premiul international Citizen Media Award 2015

30 sep 2015

Concursul video Shining Stars of Europe

30 sep 2015

Concursul de fotografie al Parlamentului European

1 oct 2015

Activitati internationale de tineret desfasurate in cooperare cu Centrele

Europene de Tineret
1 oct 2015

Fundatia Europeana pentru Tineret - Finantare pentru activitati internatio
nale de tineret

1 oct 2015

Proiecte de mobilitate Erasmus+ pentru lucratori de tineret

1 oct 2015

Proiecte de mobilitate pentru tineri - Schimburi de tineri prin Erasmus+

1 oct 2015

Proiecte Eramus+ de mobilitate pentru tineri - Serviciul European de
Voluntariat

1 oct 2015

Stagii de formare la Consiliul Uniunii Europene

1 oct 2015

Adunarea Parlamentara OSCE a Secretariatul Internaţional

1 oct 2015

Erasmus+KA3 - Dialog Structurat

1 oct 2015

Parteneriate strategice Erasmus+ in domeniul educatiei, formarii si
tineretului
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11 oct 2015

Capitala Europeana a Tineretului

11 oct 2015

Cursuri BEST pentru studentii de profil tehnic

15 oct 2015

Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European

15 oct 2015

Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu dizabilitati

15 oct 2015

Programul de burse 'Roma Education Fund'

20 oct 2015

Premiul EU pentru femei inovatoare 2016

22 oct 2015

Concursul Travel Video 2014

31 oct 2015

Program de stagii la Oficiul Inaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului

31 oct 2015

Stagii de practica la Banca Mondiala
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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.
Program de funcționare: luni- vineri în intervalul orar 08.00 – 16.00.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte. Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, str. Stelea, nr. 2, parter, Târgovişte. Tel./fax: 0345 100 581; 0345 100 582.
E-mail: office@edtargoviste.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

