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Tinerii îndrăgostiți de viață se
adună de Dragobete la EUROPE
DIRECT Târgoviște
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Este vineri și asta înseamnă că în sala de conferinţe a Bibliotecii Judeţene Ion Heliade Rădulescu, din Târgoviște, aproximativ
șaptezeci de tineri creativi și implicaţi, dornici de a produce o schimbare în comunitatea în care trăiesc, și nu numai, participă la întâlnirile/instruirile organizate de Centrul EUROPE DIRECT – ce are ca obiectiv principal informarea cetăţenilor cu privire la oportunităţile pe
care UE le pune la dispoziţia tuturor cetăţenilor săi și promovează
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mare europeană
din Dâmbovița își
fac planuri de
viitor în cadru
nonformal

educaţia nonformală, răspândirea acesteia în lumea în care trăim
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naţi de medicină, debate sau teatru, după cum s-au descris. S-au

România, una
dintre cele mai
reduse rate de
deces cauzat de
cancer din Europa

rum, ateliere de scriere, schimburi de experienţă între școli, ba chiar
9

pentru ca cetăţenii să înveţe să devină activi în societate, implicaţi.
Pentru început, echipa de voluntari a primit contractele de voluntariat. A urmat apoi prezentarea voluntarilor, tineri deschiși la nou, prietenoși, dezgheţaţi sau, din contră, plini de emoţii, ambiţioși, pasiostabilit, de asemenea, și obiectivele ce vizează anul 2016, respectiv
realizarea unor cursuri de formare și dezvoltare personală, teatru foTitluun
articolparteneriat
secundar
și
cu CJE, activităţi la care, cu siguranţă, se vor mai

adăuga și altele pe parcursul anului. Sistemul educaţional românesc,
comparat cu sistemele educaţionale nordice, și nu numai, a constituit
o problemă pe care tinerii au pus-o în discuţie de-a lungul întâlnirii

Promotori pentru 11
democrație europeană 2016

care a avut loc săptămâna trecută. S-a ajuns la concluzia, deja bine

Capitalele Cultu- 12
rale Europene
2016

acestora scade. Voluntarii au decis, astfel, să reflecte această proble-

știută, că odată cu creșterea nivelului de informaţie pe care elevii
trebuie să-l aprofundeze la clasă, dar și în particular, timpul liber al
mă într-un spectacol de teatru forum. Ce ne-a demonstrat întâlnirea
de vineri? Poate faptul că există oameni care cred în schimbare și în
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şi în autodepăşire. Că, dacă vrem, reuşim. Că „limite” este
doar un cuvânt care nu ne poate face să renunţăm. Şi
aceşti tineri dovedesc asta, făcând lucruri frumoase, implicându-se activ în viaţa comunităţii. Sunt tineri care
speră la un viitor mai bun, care şi-au „rupt” câteva ore din
viaţa lor, pentru a mişca ceva din loc, cu toate că drumul
pare anevoios. Este vorba despre persoane cu idei nonconformiste, care parcurg drumul lui Sisif şi care au
înţeles că tenacitatea aceasta de a mişca o piatră din loc,
la nesfârşit, nu este inutilă, ba, din contră, prin repetarea
gestului la nivel colectiv, lucrurile chiar se pot schimba.
Poate nu acum, poate nici peste o lună sau un an, dar,
odată cu trecerea timpului, munca şi dedicaţia acestor tineri se vor concretiza, vor deveni adevăraţi stâlpi ce vor
ajuta la susţinerea unei noi generaţii sau - de ce nu? - la
reconstruirea celei actuale. Şi, o notă în plus, pentru domnul Vlăduţ Andreescu, coordonatorul acestui proiect care
dovedeşte nu doar implicare şi bucurie de a lucra cu tinerii, ci şi cunoaştere şi racordare la sistemele similare din
alte ţări europene. Pentru noi, tinerii voluntari, doritori să schimbăm ceva în preajma noastră şi
mai ales în mentalitatea oamenilor, EUROPE DIRECT reprezintă realmente (încă) o uşă deschisă
către Europa.
Articol de Roxana Stan, clasa a XI-a, Colegiul Naţional Nicolae Titulescu, Pucioasa

Tinerii îndrăgostiţi de viaţă se adună de
Dragobete la EUROPE DIRECT Târgoviște
Dragobetele este una dintre sărbătorile care marchează atât venirea primăverii cât și dragostea,
sub toate formele ei. Persoane de toate vârstele sunt cuprinse de farmecul acestui frumos sentiment și dedică o parte din timpul lor celor dragi.
Din dragoste pentru voluntarii săi, dar și pentru a acorda importanţa cuvenită tradiţiilor poporului
român, Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște a organizat un eveniment dedicat tinereţii și energiei

pozitive pe care o generează această perioadă a vieţii. Astfel, miercuri, 24 februarie 2016, Sala
de Conferinţe a Bibliotecii Judeţene a devenit un loc unde muzica, dansul, poezia și sentimentele
nobile s-au îmbinat armonios pentru a desemna cei mai iubiţi voluntari ai echipei EUROPE DIRECT. Tinerii și-au arătat aprecierea unii faţă de ceilalţi prin transmiterea unor „bucăţele din sufletul lor” către colegi.
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De fapt, „bucăţelele de suflet” au fost mesaje de apreciere, respect, încurajare și bun venit pentru noii voluntari,
dar și modalităţi de a rememora momente plăcute pentru
voluntarii vechi. Băieţii au candidat pentru titlul de cel mai
popular voluntar, iar fetele pentru titlul de cea mai populară voluntară. Câștigători au fost declaraţi cei care au
primit cele mai multe mesaje, un băiat și o fată.
Pentru ca atmosfera să fie cât mai nonformală, evenimentul a fost presărat cu momente artistice precum pantomimă, scenete umoristice, dans, lectură. Toate au fost puse
în scenă de voluntari. Desemnarea câștigătorilor concursului de mesaje a fost punctul culminant și cel mai așteptat al întâlnirii. „Popularii” au fost felicitaţi de către toţi colegii și au primit câte o diplomă care să le amintească mereu de acest moment.
EUROPE DIRECT Târgoviște le mulţumește tuturor pentru

participare și îi invită să participe și la alte activităţi de
acest gen!

Hei! :) vă salută un vechi voluntar al Centrului EUROPE DIRECT Târgoviște. Voiam doar să vă sa-

Scrisoarea unui fost voluntar către Centrul
EUROPE DIRECT Târgoviște
lut, să îi mulţumesc managerului acestui centru domnul
Vlăduţ Andreescu pentru sprijinul pe care mi l-a oferit în
tot acest timp, în toţi acești ani și vreau să vă spun că voluntariatul a fost o experienţă care mi-a schimbat viaţa și
care m-a ajutat să îmi dezvolt mintea, să am o vedere
mult mai amplă asupra vieţii, să mă maturizez și să rămân în același timp copil, în funcţie de caz :))
Eu poate am fost voluntar într-o perioadă mai activă a
Centrului; a fost o perioadă în care mi-am făcut foarte
mulţi prieteni (mulţi dintre ei îmi lipsesc) și regret că timpul a trecut așa repede. Știu că nu sunt un filosof și nici
dacă aș încerca să fiu probabil nu mi-ar ieși. :))
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Astăzi, locuiesc în Marea Britanie și am un job la care am avut acces tocmai datorită experienţei
de voluntariat pe care am acumulat-o în anii de liceu alături de echipa EUROPE DIRECT Târgoviște, fapt care m-a recomandat și a făcut diferenţa atunci când am dat interviu în faţa angajatorilor britanici. Trebuie să mărturisesc și faptul că în afară de CV și documentele anexate care au
făcut dovada stagiului meu de voluntariat, a fost nevoie și de o caracterizare trimisă de centrul
nostru drag, o recomandare care să confirme cele relatate de mine în CV. Așadar, prieteni EUROPE DIRECT Târgoviște, vă îndemn să vă implicaţi în orice activitate de voluntariat. În acest fel
vom reuși să facem ceva nu numai pentru cel de lângă noi, ci chiar pentru noi înșine. Mulţumesc

mult și o zi minunată!
Articol de Alin Petrescu, fost voluntar EUROPE DIRECT

Punctele de informare europeană din
Dâmboviţa își fac planuri de viitor în cadru
nonformal
Anul 2015 a fost unul intens, un an în care punctele de
informare europeană din Dâmboviţa au avut activităţi
pentru toate categoriile de public. Cei mai importanţi utilizatori ai acestora au fost copiii și tinerii, de aceea bibliotecarii ce le administrează au fost nevoiţi să se reinventeze, să înveţe și să aplice metode noi, dar care au fost
foarte apreciate de către cei care le-au călcat pragul.
Pentru a le arăta colegilor o parte din munca lor și a-i stimula să realizeze și ei activităţi la fel de frumoase, bibliotecarii nonformali și-au prezentat activitatea în cadrul
unei conferinţe susţinute în data de 8 februarie la 2016 la
Sala de Conferinţe a Bibliotecii Judeţene. Șapte dintre cei
mai activi și pasionaţi bibliotecari au arătat cele mai frumoase rezultate ale muncii lor, felul în care informarea
europeană și educaţia nonformală au contribuit la dezvoltarea personală a copiilor și tinerilor din medii defavorizate. Ei au vorbit despre activităţile pe care le-au organizat,
care a fost impactul lor asupra copiilor și tinerilor, dar și
despre dragostea utilizatorilor faţă de bibliotecă. Unii
consideră acest loc ca fiind a doua lor casă, un loc unde sufletul își găsește hrana după o zi grea
și unde cultura este la ea acasă. Punctele de informare au și ele locul lor în sufletul utilizatorilor
de toate vârstele. Sub egida lor, copiii, tinerii și adulţii au participat la multe ore de informare din
care au învăţat extrem de multe lucruri despre Uniunea Europeană.
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Educaţia în stil nonformal practicată aici i-a determinat
pe mulţi să-și schimbe atitudinea și să privească biblioteca cu alţi ochi. Copii care au abandonat școala ori
erau pe punctul de a o face au înţeles importanţa educaţiei și și-au exprimat dorinţa de a-și relua studiile.
Părinţi care nu acordau importanţa cuvenită bibliotecii,
acum își încurajează copiii să participe la cât mai multe
activităţi cultural-educative. Echipa EUROPE DIRECT
Târgoviște a contribuit la diseminarea informaţiei europene prezentând și ea un exemplu de bună practică – o
reprezentaţie de teatru forum. Denumită „Visul meu e
tot ce am”, piesa a adus în atenţie probleme din viaţa
reală ale adolescenţilor din prezent : hărţiurea elevilor
de condiţie socială modestă de către cei cu posibilităţi
financiare, cyber-bullying-ul, teama adolescenţilor hărţuiţi de a se adresa persoanelor care îi pot ajuta, neimplicarea părinţilor și a cadrelor didactice în rezolvarea
acestor probleme.
Tinerii actori voluntari au reușit să sensibilizeze publicul
și să le stimuleze spiritul civic, determinându-i să devină adevăraţi cetăţeni europeni activi, astfel încât,
atunci când au fost invitaţi să intervină și să propună soluţii pentru rezolvarea situaţiei iniţiale,
spectatorii s-au implicat în număr mare în desfășurarea acţiunii piesei. În final, ei au fost foarte
încântaţi să observe că implicarea lor a readus speranţa în viaţa unei tinere, chiar dacă la nivel fictiv. În final, tinerii utilizatori ai bibliotecilor au fost în centrul atenţiei, pentru că a fost realizată o

expoziţie cu lucrările pe care ei le-au confecţionat în cadrul atelierelor de lucru desfășurate la bibliotecă. Obiecte hand-made deosebite au putut fi admirate de către toţi cei prezenţi. Evenimentul sa bucurat și de prezenţa unor oaspeţi de seamă, reprezentând Biblioteca Naţională a României și
vorbim aici de managerul acestei instituţii, Claudia Șerbănuţă și Adriana Borună, șef serviciu Dezvoltare organizaţională. Toţi cei prezenţi au fost deosebit de încântaţi de cele văzute și și-au propus să implementeze câteva dintre metodele despre care au aflat aici.
Echipa EUROPE DIRECT Târgoviște le mulţumește tuturor pentru implicare și îi invită să
participe și la alte activităţi marca EUROPE DIRECT Târgoviște.
Articol de Mândruţa ANDREESCU
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Ghid de utilizare combinată a diferitelor
instrumente financiare
Prioritatea majoră a Comisiei Juncker este să readucă Europa
pe curba de creștere și să creeze locuri de muncă, fără a genera noi datorii. Fondul european pentru investiţii strategice
(FEIS)

-

nucleul

Planului

de

investiţii

pentru

Europa

-

și fondurile structurale și de investiţii europene (fondurile ESI)
joacă amândouă un rol de bază în ceea ce privește crearea de
locuri de muncă și creșterea economică. A fost publicată
o broșură menită să ajute autorităţile locale și promotorii proiectelor să profite la maximum de posibilităţile de combinare a fondurilor FEIS și ESI. Cele două instrumente au fost proiectate în mod
diferit, dar complementar, din punctul de vedere al motivaţiei, concepţiei și cadrului legislativ. Ele
se susţin reciproc.

Jyrki

Katainen, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil pentru locuri de mun-

că, creștere, investiţii și competitivitate, a declarat: „FEIS a fost creat astfel încât să fie cât mai
flexibil cu putință, existând așadar posibilități multiple ca promotorii de proiecte să solicite simultan finanțare și din partea FEIS, și din partea fondurilor ESI. Orientările pe care le publicăm astăzi
vin cu sfaturi practice, pentru întreprinderile care caută finanțare pentru proiecte, privind posibilitățile de combinare optimă a celor două instrumente.”
Comisarul pentru politica regională Corina Creţu a declarat: „Atingerea obiectivelor Planului de
investiții pentru Europa este un efort comun și toate sursele și părțile implicate trebuie să se mobilizeze. Din acest motiv, vă voi asigura că exploatăm la maximum potențialul de creștere al fondurilor ESI, prin investiții strategice și orientate spre performanță, susținute de folosirea sporită a
instrumentelor financiare.”
Vicepreședintele Băncii Europene de Investiţii Ambroise Fayolle a declarat: „Agregarea fondurilor structurale și de investiții europene cu FEIS va permite BEI să sprijine creșterea durabilă în toate țările și regiunile europene. Prin combinarea granturilor UE și a finanțărilor BEI, banca va putea
să se adreseze unor noi beneficiari, în special proiectelor mai mici, grupate în platforme de investiții.”
Broșura oferă o privire de ansamblu asupra combinaţiilor posibile dintre FEIS și fondurile ESI, fie la

nivel de proiect, fie prin intermediul unui instrument financiar precum o platformă de investiţii.
Broșura va fi completată cu experienţa dobândită în cazuri concrete și cu feedbackul primit de la
părţile interesate.

Slogan sau moto firmă
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Persoane de contact pentru presă:
Annika BREIDTHARDT (+ 32 2 295 61 53)
Jakub ADAMOWICZ (+32 2 29 50595)
Siobhán MILLBRIGHT (+32 2 295 73 61)
Sophie DUPIN DE SAINT-CYR (+32 2 295 61 69)

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 integral
Întrebări frecvente
Broșură privind combinarea fondurilor ESI cu FEIS
Platforma de date deschise pentru fondurile ESI
Planul de investiţii pentru Europa
@jyrkikatainen @CorinaCretuEU @EIBtheEUbank #InvestEU

România, evoluţie ascendentă în domeniul
digital
România face parte din grupul ţărilor pe trend ascendent (catching-up), ce înregistrează un ritm
de evoluţie mai rapid decât media, arată rezultatele celui mai recent Index
privind economia și societatea digitală publicat joi, 25 februarie. Cu un
punctaj general de 0,35,România ocupă însă ultimul loc între statele membre UE, performanţele sale fiind mai slabe decât cele înregistrate la nivel
european. Comparativ cu anul trecut, datele consemnează creșterea gradului de conectare a populaţiei la reţelele de bandă largă, în special datorită calităţii acestor servicii. România se confruntă cu două provocări principale în domeniu, acestea limitându-i capacitatea de a exploata beneficiile
economiei digitale:


îmbunătăţirea acoperirii reţelelor fixe de internet în bandă largă, care în prezent ajung doar la
89% din gospodării, cu mult sub media UE (97%);



creșterea numărului de abonaţi la servicii în bandă largă, procentele înregistrate atât pentru
serviciile de internet fixe, cât și mobile, fiind mult sub media europeană.
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Raportul mai arată că nivelul scăzut al competenţelor digitaleși al încrederii utilizatoriloreste

principala

piedică

identificată

din

calea

dezvoltării

economiei

digita-

le. Participarea sporită a românilor în cadrul reţelelor sociale este principalul factor de
creștere în termeni de utilizare a internetului. Companiile românești, însă, trebuie să exploateze
mai bine posibilităţile oferite de reţelele sociale, comerţul electronic sau aplicaţiile de tip cloud.
Raportul indică și o creștere a interacţiunii on-line cu autorităţile publice, însă insuficientă pentru a evita poziţionarea pe ultimul loc la nivel european la acest capitol.

Context
Indexul privind economia și societatea digitală (DESI) este un instrument on-line pentru măsurarea progreselor realizate de statele membre UE în direcţia unei economii și a unei societăţi digitale. Acesta reunește o serie de indicatori relevanţi, și anume: grad de conectare, capital uman,
grad de utilizare a internetului, nivel de integrare a tehnologiilor digitale și număr de servicii publice digitale.
Persoane de contact pentru presă:
Marie FRENAY (+32 2 29 64532)
Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)
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 integral



Indexul privind economia și societatea digitală




Profilul de ţară al României
Pagina de internet privind piaţa unică digitală (#DigitalSingleMarket)



Pagina de internet a vicepreședintelui pentru piaţa unică digitală Andrus Ansip (@Ansip_EU)



Pagina de internet a comisarului pentru economie digitală și societate digitală Günther H.
Oettinger (@GOettingerEU)
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România, una dintre cele mai reduse rate de
deces cauzat de cancer din Europa
România se situează pe locul trei în topul ţărilor europene cu cele mai puţine decese cauzate de
cancer, cu 6 puncte procentuale sub media europeană de 26%. În anul 2013, la nivel european,peste 1,3 milioane de persoane au murit în urma unei forme de cancer.
Datele arată că, în România, au fost înregistrate 49.350 de decese cauzate de o anumită formă
de cancer în anul 2013, ele reprezentând 20% din totalul celor înregistrate în acel an. Aproape20
de mii dintre aceste cazuri au fost înregistrate în rândul populaţiei mai tinere de 65 de ani,
iar restul în rândul populaţiei de peste 65 de ani.
Pe plan european, între tipurile de cancer ce duc la deces se plasează pe primul loc cel ce afectează plămânii (responsabil pentru 21% dintre decese), urmat de cel colorectal (12%), de
cancerul la sân (16% strict în rândul populaţiei feminine), cel pancreatic (6%) și cel de prostată (10% în rândul populaţiei masculine).
În fiecare stat membru, mai mulţi bărbaţi decât femei mor de o formă sau alta de cancer, cele
mai mari diferenţe de gen înregistrându-se în Grecia și Spania, unde 61% dintre decese sunt în
rândul populaţiei masculine. De asemenea, dacă se corelează tipul de cancer cu apartenenţa de
gen, studiul poziţionează cancerul la sân drept principal responsabil pentru decesele din rândul populaţiei feminine, iar pe cel de prostată în rândul populaţiei masculine, la nivel european.
Context
Studiul se bazează pe datele statistice furnizate de toate statele membre UE. Aceste date
se referă la cauzele de deces, ca indicatori ai tendinţelor privind mortalitatea, și constituie un aspect important al informaţiilor privind sănătatea publică.
Persoane de contact pentru presă:
Vincent BOURGEAIS Tel: +352-4301-33 444
Anke WEBER Tel: +352-4301-31 440
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email
Pagini Utile
Comunicat de presă
Studiu Eurostat
Pagina de internet Eurostat
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România, puţin dependentă energetic
România se situează, potrivit datelor din 2014, pe locul trei între statele membre UE cel mai puţin
dependente de importurile de energie(doar 17% din consum). De asemenea, Romania este unul
dintre cele 9 state membre care au atins deja nivelul obiectivului naţional pentru energia din surse

regenerabile stabilit pentru anul 2020 (24%). Pe plan european, dependenţa energetică de importuri a ajuns la un procent de 53,4%, cel mai puţin dependente ţări fiind Estonia (8,9%) și Danemarca (12,8%), iar cel mai dependente Malta (97,7%) și Luxemburg (96,6%). Nouă state europene, printre care și România, au înregistrat în 2014 cele mai mici nivele de dependenţă
energetică începând din anul 1990. În ceea ce privește utilizarea energiei din surse regenerabile, procentul a ajuns la 16% pe ansamblul UE în 2014, în creștere în 24 din cele 28 de state
membre comparativ cu anul precedent. Cele mai ridicate procente au fost înregistrate în ţările
nordice (Suedia cu 52,6%, urmată de Letonia și Finlanda, ambele cu 38,7%), iar cele mai scăzute
în Luxemburg (4,5%), Malta (4,7%), Olanda (5,5%) și Marea Britanie (7%). Olanda și Marea Britanie, alături de Franţa și Irlanda, sunt și printre statele care se află la cea mai mare distanţă de
îndeplinirea obiectivelor naţionale stabilite. România a înregistrat procente mereu în creștere, în
perioada analizată, pornind de la 17% în 2004 și ajungând la 24,9% în 2014.
Date de contact pentru presă
Tel: (+352) 4301 33444, email: eurostat-pressoffice@ec.europa.eu
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email
Pagini Utile
Comunicat Eurostat privind dependenţa energetică de importuri
Comunicat Eurostat referitor la procentul de energie din surse regenerabile în total consum
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Oportunităţi europene pentru tineri
Promotori pentru democraţie europeană 2016
Biroul de Informare al Parlamentului European în România lansează, în parteneriat cu Ministerul
Tineretului și Sportului, Group of the European Youth for Change (GEYC) și Asociaţia Pro Democraţia cea de-a doua ediţie a proiectului "Promotori pentru democraţie europeană", care se va
desfășura în perioada martie – noiembrie 2016.
Prin acest proiect vor fi selectaţi 30 de tineri, membri ai asociaţiilor de tineret, ai asociaţiilor studenţești sau ai grupurilor informale care desfășoară acţiuni cu și pentru tineri, care sunt interesate să contribuie la informarea și stimularea interesului altor tineri cu privire la valorile și principiile pe care le împărtășesc cetăţenii Uniunii Europene, democraţia parlamentară europeană și

modalităţile de implicare în viaţa comunităţii.
Cei interesaţi se pot înscrie prin completarea formularului de înscriere, prin intermediul căruia vor
fi evaluate experienţa candidaţilor în organizarea unui eveniment dedicat tinerilor, relevanţa și
vizibilitatea acţiunilor de comunicare propuse, care vor trebui să acopere următoarele două teme majore:
·

9 Mai - Ziua Europei

·

Funcţionarea Parlamentului European și a sistemului de instituţii ale Uniunii, ca garant al
democraţiei, păcii, bunăstării și solidarităţii între cetăţenii europeni

Proiectul "Promotori pentru democraţie europeană" presupune participarea celor 30 de tineri la:

·

workshop-ul "Democraţie europeană în acţiune" (București, 30 martie – 1 aprilie 2016);

·

implementarea la nivel local a unor acţiuni de comunicare proprii, cu sprijinul organizaţiilor
din care fac parte (6 – 13 mai 2016);

·

o vizită de studiu la Parlamentul European (Bruxelles, octombrie 2016);

·

un eveniment final de prezentare a rezultatelor activităţilor desfășurate de participanţi
(noiembrie 2016).

Mai multe detalii pot fi consultate accesând pagina proiectului.
Biroul de Informare al Parlamentului European în România, alături de partenerii săi, invită organizaţiile de tineri să transmită detaliile legate de acest proiect către membrii lor, care se pot înscrie prin completarea formularului online, până la data de 6 martie 2016.
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Capitalele Culturale Europene 2016
San Sebastian și Wroclaw înlocuiesc anul aceste orașele Mons și Pilsen, cele două Capitale Europene ale Culturii în 2015. Pe tot parcursul anului, cele două capitale vor găzdui evenimente de
muzică, teatru, dans, film și literatură, pentru a promova cultura locală. Principalul eveniment al
capitalei spaniole, San Sebastian, a avut un succes imens, însumând mai mult de 50.000 de spectatori care au luat parte la construcţia simbolică a "podului coexistenţei". Spectacolul a adunat
1000 de participanţi, 50 de grupuri și 400 de voluntari. Orașul polonez Wroclaw, în postura de
Capitală Culturală Europeană 2016, însumează aproximativ 400 de proiecte, cu aproape 1.000 de
evenimente culturale, precum și programe sociale, culturale și educaţionale. Unul dintre cele mai
importante proiecte este Cvartetul "Flow" al lui Chris Baldwin, care implică sute de spaţii, mii de
artiști și zeci de mii de oameni care trăiesc in Wrocław și în orașele din jur. Capitalele Europene
ale Culturii sunt desemnate de către Consiliul Uniunii Europene pentru o perioadă de un an în care
organizează o serie de evenimente culturale cu o puternică dimensiune europeană. Cu debutul în
anul 1985, iniţiativa a devenit unul dintre evenimentele culturale cele mai prestigioase și de profil
înalt în Europa. Un oraș nu este ales Capitală Europeană a Culturii doar pentru ceea ce este, dar
mai ales pentru ceea ce intenţionează să facă pentru anul care trebuie să fie excepţional.
Află mai multe despre Iniţiativa Capitalele Europene ale Culturii.
A fost lansat un nou apel în cadrul programului YouthActionNet Laureate Global Fellowship!

BURSE: Programul "YouthActionNet
Laureate bal Fellowship"
Programul oferă sprijin financiar unui număr de 20 de tineri antreprenori sociali care, prin proiectele lor, promovează schimbările sociale şi conectează tinerii la comunităţile locale.
Eligibilitate:
Programul se adresează tinerilor cu vârsta între 18-29 de ani (la 1 octombrie 2016).
-Candidaţii trebuie să fie fondatori sau co-fondatori ai unei întreprinderi existente, cu activitate de
cel puţin un an,
-Să aibă fluenţă în limba engleză; formularele de înscriere se trimit în engleză;
-Să fie disponibili pentru a participa la un curs de formare şi un eveniment public între 5-15 octombrie 2016 în Costa Rica.

Data limită: 13 martie 2016, ora 11:59 pm EDT
Mai multe informaţii: http://www.youthactionnet.org/apply
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Ediţia a 8-a Shakespeare School Essay
Competition
Concursul este organizat de Asociaţia Shakespeare School pentru Educaţie – entitate nonprofit care susţine copiii şi tinerii talentaţi din
România, motivându-i să atingă performanţe
deosebite şi să îşi valorifice la maximum potenţialul creativ .
Shakespeare School Essay Competition este un
concurs naţional de creaţie în limba engleză ce
îşi propune:


să stimuleze gândirea creativă, spiritul de inovaţie şi originalitatea şi să motiveze tinerii să îşi
perfecţioneze limba engleză;



să ofere şanse egale tinerilor din întreaga ţară de a studia limba engleză la cele mai înalte
standarde prin taberele şi cursurile oferite;



să deschida orizontul tinerilor români spre un mediu academic de elită, prin participarea la
şcoli de vară în Marea Britanie.

Participarea este gratuită şi deschisă tuturor tinerilor din România cu vârsta cuprinsă între 11-20
de ani.
Data limită pentru trimiterea eseului este: 30 martie 2016
Premii
Premii oferite marilor câştigători:


şcoli de vară în Marea Britanie



cursuri de limba engleză la Shakespeare School



taxe de înscriere la examene Cambridge



cărţi, dicţionare şi multe alte surprize.

Premii pentru profesori:


Profesorul cu cei mai mulţi concurenţi înscrişi în cocurs, va participa gratuit ca însoţitor de
grup la o tabără în Anglia, în vara anului 2016.



Toţi profesorii de limba engleză care trimit minimum 10 participanţi la 2016 Shakespeare
School Essay Competition, vor primi un “Certificate of Merit” în format electronic din partea
centrului.

Mai multe informaţii despre concurs se găsesc aici.
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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.

31 mar 2016 Stagii de practica la Comitetul Economic si Social European
31 mar 2016 Stagii de practica la Comitetul Regiunilor (CoR)
1 apr 2016

Activitati internationale de tineret desfasurate in cooperare cu Centrele Eu-

ropene de Tineret
1 apr 2016

Stagii de formare la Consiliul Uniunii Europene

30 apr 2016

Stagii de practica la Curtea de Justitie

30 apr 2016

P rogram de stagii la Oficiul I naltului Comisar ONU pentru Drepturile Omu-

lui
30 apr 2016

Stagii la M ediatorul European

30 apr 2016

Stagii de practica la Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei

1 mai 2016

Adunarea P arlamentara OSCE a Secretariatul I nternaţional

15 mai 2016 Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European
15 mai 2016 Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu dizabilitati

EUROPE DIRECT Târgovişte
BULETIN INFORMATIV ELECTRONIC
Anul VIII, nr. 2/FEBRUARIE 2016
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.

