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Úvodník
Pro  zimní  eurolisty  jsme  zvolili  jednotné  téma  'práce,  stáž  a  studium  v  EU'.  Eurocentra  reagovala na
aktuální ekonomickou situaci a připravila semináře nejen pro absolventy a stážisty, kteří by se rádi uplatnili
na pracovním trhu Evropské unie či v některé z bruselských institucí, ale také pro místní podnikatele. Těm
poradila,  jak  se  svými  výrobky  snáze  uspět  na  trhu  na  jednotném  trhu  i  jak  efektivněji  čerpat  dotace z
komunitárních programů Evropské unie.

Rádi  bychom také  upozornili  na  reportáž  Eurocentra  Plzeň.  To  vyrazilo  do  Bruselu  společně  se  studenty,  kteří si
vyzkoušeli, jaké to je stát se na jeden den tvůrcem evropské politiky. Do hlavního města EU se vydala i studentka
Renata.  V  rozhovoru  pro  Eurocentrum  Zlín  popsala,  jak  se  dostala  k  práci  na  zastoupení  Pardubického  kraje v
Bruselu  a  čtenářům  poradila,  jak  udělat  první  krok  na  cestě  do  zahraničí.  Redakce  portálu  Euroskop  si  pro Vás
připravila reportáže z konferencí 'Jednotný energetický trh' a 'Víceletý finanční rámec EU po roce 2013'.

Z konference Jednotný
energetický trh
Sekce  pro  evropské  záležitosti  při  Úřadu vlády
uspořádala  v  listopadu  konferenci 'Jednotný
evropský  energetický  trh  -  blízká  vize nebo
vzdálená  budoucnost?'.  Vedle  premiéra Petra
Nečase  a  komisaře  pro  energetiku Günthera
Oettingera  na  ní  vystoupila  také  řada zástupců
energetického sektoru.

Nečas: ČR preferuje jádro

'Evropská  unie  si  v  oblasti  energetiky  vytyčila řadu
cílů,  které  naráží  na  hranice  možného,'  řekl v
úvodním  projevu  Petr  Nečas.  Upozornil,  že podle
odhadů  Evropské  komise  jsou  potřeba  investice do
infrastruktury  ve  výši  200  miliard  eur.  'Je nutné
hledat upřímné odpovědi na otázky, kolik jsme dnes
do  energetiky  reálně  schopni  investovat  a jaký
význam  mají  vybrané  projekty  pro  Unii  jako celek,'
poznamenal český premiér.

Podle  Nečase  je  Jednotný  evropský  energetický trh
nezbytný  pro  zajištění  energetické bezpečnosti
Evropy.  Komisař  Günther  Oettinger  vyzdvihl jeho
význam  po  roce  2014  i  pro globální
konkurenceschopnost  a  celkovou modernizaci
energetického sektoru.

Nečas  uvedl,  že  Česká  republika  odklon některých
zemí  od  jaderné  energie  plně  respektuje.  'Tyto státy
však  staví  na  dovozu  energií,'  upozornil. Mezi
budoucí hlavní energetické výzvy patří podle českého
premiéra  zajištění  energetické  bezpečnosti  a konec
životnosti řady dosavadních základních zdrojů. 'I to je
důvodem,  proč  Česká  republika  preferuje jádro,'
uzavřel premiér.

Belling: Potřebujeme energetický trojúhelník

Podle  státního  tajemníka  pro  EU  Vojtěcha Bellinga
musí  být  energetická  politika  v  rovnováze mezi
konkurenceschopností,  udržitelností  a bezpečností.
'Evropská  energetická  bezpečnost rozhodně
nespočívá  v  dovozech  energetických surovin.
Zajistíme  jí  jedině  tak,  že  budeme  vyrábět dostatek
energie přímo zde v Evropě,' uvedl na konferenci.

Za hlavní výzvu energetického trhu Belling považuje
neschopnost  směřovat  energii  do  těch  oblastí,  kde je
potřeba.  'Trh  s  energiemi  založený  na  nabídce a
poptávce  může  bez  propojení energetické
infrastruktury  členských  zemí  jen  těžko fungovat,'
vysvětlil státní tajemník pro evropské záležitosti.

Kocourek a Tošenovský: OZE jsou problematické

Ministr  průmyslu  a  obchodu  Martin  Kocourek ve
svém  výstupu  zmínil  dopady  prudkého rozvoje
obnovitelných  zdrojů  energie  (OZE)  na bezpečnost
dodávek. Podle Kocourka tak obnovitelné energetické
zdroje  v  současnosti  vytváří  volatilitu  a zatěžují
energetickou  soustavu.  'Přenosové  soustavy řady

členských  států  jsou  zatím  nedostatečné, chybí
propojení uvnitř i mezi nimi,' řekl ministr a upozornil
zejména  na  nedostatečné  propojení  severního a
jižního  Německa  v  porovnání  s  výrazně hustší
soustavou na území České republiky a Polska.

Negativní  dopady  obnovitelných  zdrojů kritizoval
také  europoslanec  a  místopředseda  Výboru pro
průmysl,  výzkum  a  energetiku Evropského
parlamentu  (ITRE)  Evžen  Tošenovský. 'Větší
podporu  jaderné  energetiky  v  České  republice bude
třeba  vysvětlit,'  upozornil  europoslanec,  který za
výhodu  považuje  fakt,  že  v  této  otázce existuje
domácí široký politický konsenzus.

RWE: Stabilita je nezbytná

Nad  samotným  způsobem  existence jednotného
energetického  trhu  se  zamýšlel  Martin Herrmann,
předseda  představenstva  společnosti  RWE Transgas.
Jen  od  ledna  2010  čelily  energetické  firmy v
Evropské  unii  celkem  sedmadvaceti politickým
zásahům do  tohoto  sektoru  -  naposledy rozhodnutím
německé  vlády o  konci  spolkové  jaderné energetiky.
'V  průměru  se  tedy  jedná  o  více  než  jeden politický
zásah  měsíčně,'  uvedl  Herrmann,  podle  kterého už
energetické společnosti takto ztratily přes 200 miliard
eur.

Už teď analytici varují investory před investicemi do
evropské  energetiky  (naposledy  to  ukázala zpráva
Citibank).  Podle  Herrmanna  potřebuje celý
energetický  sektor  především  stabilitu, protože
energetická  rozhodnutí  se  dělají  na  30  až  40 let
dopředu.

Zástupce  ČEZ  Alan  Svoboda  upozornil,  že Česká
republika  už  v  energetické  politice  dosáhla  řady cílů
stanovených  na  úrovni  celé  Evropské  unie. 'Jako
jeden  z  mála  členských  států  implementovala III.
energetický  balíček,'  uvedl  jeden  příklad Alan
Svoboda,  který  za  českou  specialitu  označil tzv.
kogeneraci, což spočívá v propojení výroby energie a
tepla.

Bartuška: Evropě hrozí deficit

Podle  zvláštního  velvyslance  pro  energetiku a
vládního zmocněnce pro jadernou elektrárnu Temelín
Václava  Bartušky  se  energetický  sektor stává
investičně  stále  více  nejistým.  Kvůli regulacím,
veřejným  povolenkám  a  nízkému  zisku  je většina
firem  nepřehledná.  'Investovat  proto  budou spíše
státní  firmy  jako  ČEZ nebo  EdF,'  vysvětlil důsledky
Bartuška.

Uvedl,  že  Evropa  směřuje  k  energetickému deficitu,
který  je  založen  na  kolektivní nezodpovědnosti.
'Každý spoléhá na to, že elektřinu vyrobí někdo jiný.
Většina  států  sází  na  její  dovoz,  nikdo  ale neříká
odkud,' varoval Bartuška.

Petr Zenkner, EUROSKOP
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EU a MY 50+ ve Vašem kraji

Zastoupení  Evropské  komise v
ČR  ve  spolupráci  s Eurocentry
Úřadu vlády ČR a Europe Direct
organizuje  u příležitosti
Evropského  roku Aktivního
stárnutí  a mezigenerační
solidarity  sérii  seminářů pro
občany  nad  50  let. Cílem
semináře  je  zvýšit povědomí
cílové  skupiny  o  dění  v  EU a
podpořit  diskuzi  na evropská
témata  v  regionu.  Akce se
uskuteční  22.  února  od 09:30
do  15:30  v  budově Krajského
úřadu  Plzeňského kraje,
Škroupova 18, Plzeň.

Práce v Německu

Na semináři Eurocentra Ústí nad
Labem  se  dozvíte  vše  o  práci v
Německu  -  jak  hledat  místo, jak
se  ucházet  o  práci  i  jak platit
sociální  a  zdravotní  pojištění.
Seminář se koná ve čtvrtek 16.
února od 10:00 hodin v budově
Krajského  úřadu libereckého
kraje, v sále č. 208.

Vzdělávání s Grundtvig

Zajímá  Vás  svět vzdělávání?
Chcete se zúčastnit workshopu v
zahraničí, nebo takový workshop
sami  uspořádat?  Právě  pro Vás
je  určen  bezplatný  seminář, na
kterém  se  podílí Eurocentrum
Hradec Králové. Dozvíte se zde,
jaké  možnosti  pro  instituce i
jednotlivce  nabízí program
Grundtvig  i  kdy  a  jak podat
žádost  o  grant.  Ve  středu 1.
února od 12:00 do 14:00 hodin
na  Krajském  úřadu  v Hradci
Králové, místnost P1.905.

Pojištění na cestách po EU

Zdravotní  pojištění  se dotýká
každého  kdo  cestuje,  studuje či
pracuje  v  zemích  EU.  Proto pro
Vás  Eurocentrum Brno
připravilo  seminář,  kde Vám
poradí,  kdy jaké pojištění zvolit.
Na  semiáři  vystoupí  a Vaše
dotazy  zodpoví  Ing. Tereza
Podaná  z  Centra mezistátních
úhrad,  styčného  orgánu  ČR pro
oblast  zdravotní  péče.  Akce se
uskuteční  v  úterý  31.  ledna od
17:00 do 18:30 hodin v budově
knihovny  Jiřího  Mahena, ul.
Kobližná 4, Brno.

Jak na fondy?

Seminář  Eurocentra  Plzeň Vás
seznámí s problematikou veřejné
podpory  v projektech
financovaných  ze strukturálních
fondů.  Provedeme Vás
základními dokumenty na úrovni

Nečas: Rozpočet EU pro
konkurenceschopnost
Evropská  komise  v  červnu  představila návrh
evropského  rozpočtového  rámce  na roky
2014-2020.  Než  začne  platit,  strhnou  se  v Evropě
ještě  tvrdé  boje.  Postoj  Česka  a  dalších  států k
novému  rozpočtu  představila listopadová
konference  Sekce  pro  evropské  záležitosti Úřadu
vlády  'Výzvy  a  perspektivy  víceletého finančního
rámce EU po roce 2013'.

Podle  premiéra  musí  rozpočtová  debata  probíhat ve
světle  ekonomické  krize.  Zásadním českým
požadavkem proto je, aby společný rozpočet přispíval
k  posílení  konkurenceschopnosti.  'Jak  lépe a
efektivněji  využívat  evropské  prostředky,'  je podle
Nečase  zásadní  otázkou  diskuze  o budoucím
rozpočtu.

'Stejně,  jako  si  členské  státy  nemohou dovolit
navyšovat výdaje v hospodářsky napjaté době výdaje,
neměl  by  růst  ani  evropský  rozpočet,'  míní Nečas.
Prostory  pro  rozpočtové  škrty  se  podle premiéra
nacházejí ve společné zemědělské politice.

Česko požaduje silnou kohezní politiku

'Prioritou  ČR  je  silná  kohezní  politika,' zdůraznil
předseda vlády. Současně se vyhradil proti využívání
této  evropské  politiky  jako  mocenského  nástroje v
rukou  Komise.  Podle  návrhu  z  Bruselu  by  totiž na
základě tzv.  makroekonomických kondicionalit mohl
výkonný  orgán  EU  rozhodnout  o  odebrání dotací
zemi, která neplní cíle stanovené ve fiskální politice.

Praha  se  postavila  i  proti  další  novince  v návrhu
Komise  -  zavedení  Nástroje  pro  propojení Evropy.
Do  tohoto  nového  fondu,  který  bude financovat
projekty  v  oblasti  dopravní,  energetické  a IT
infrastruktury, by mělo být převedeno 10 miliard eur
z  prostředků  určených  na  kohezní  politiku.  Peníze z
něj by nesměřovaly pouze do chudých regionů, ale do
celé EU-27, ale kritéria výběru projektů jsou nejasná.

Finanční daň vyžene banky z Evropy

V  nové  finanční  perspektivě  EU  se  nezmění pouze
výdaje, ale i systém příjmů. Evropská komise usiluje
o 'nové vlastní zdroje', například o příjmy plynoucí ze
zdanění  finančních  transakcí.  Z  členských  států tuto
myšlenku  podporuje  Německo,  Francie,  Španělsko a
Belgie.  Proti  se  kromě  České  republiky staví
například Švédsko nebo Lucembursko. Podle ministra
financí  Kalouska  by  nová  daň  zatížila evropský
finanční  sektor  a  přesunula  ho  do  zahraničí,  což by
negativně zasáhlo evropské hospodářství.

'Za daní z finančních transakcí stojí politické motivy,'
vysvětlil dánský státní tajemník Peder Lundquist. Její
tvůrci  argumentují,  že  finanční  sektor  by  měl nést
náklady  řešení  krize,  na  které  se  podílel. Podle
Lundquista  však  zdanění  aktivity  namísto příjmů
povede k omezení dané činnosti. Evropa se podle něj
musí rozhodnout, zda je omezení finančních transakcí
v jejím zájmu.

Marie Bydžovská, EUROSKOP

Brusel, město stážistů
Eurocentrum  Zlín  Vám  přináší  další  článek z
cyklu  'Evropa  v  nás'.  Studentka  Renata prošla
několika koly pohovorů a splnila si svůj sen - žít a
pracovat  v  zahraničí.  V  rozhovoru  popsala svou
práci  na  Zastoupení  Pardubického  kraje v
Bruselu. 

Co Vás napadne, když se řekne Evropská unie?

Lidé si většinou vybaví nadnárodní kolos a množství
byrokracie. Pro mě osobně je to svět kolem nás, který

ovlivňuje  každodenní  život.  Ať  už cestujeme,
nakupujeme,  nebo  studujeme,  to  vše nějakým
způsobem  souvisí  s  Evropskou  unií.  Tím  více mě
mrzí,  že  ji  velká   část  veřejnosti  vnímá  jen jako
byrokratickou  mašinérii,  která  se  o  'obyčejné lidí
nestará'.

Proč  jste  se  rozhodla  strávit  pět  měsíců  právě na
Zastoupení Pardubického kraje?

Nabídka  přišla  během  studií.  V  rámci  katedry bylo
vyhlášeno  výběrové  řízení  na  pozice  stážistů do
evropských  institucí.  Vnímala  jsem  to,  jako skvělou
příležitost,  jak  si  prakticky  prohloubit  znalosti  a na
vlastní oči poznat fungování EU. O životě v zahraničí
jsem snila od malička. Dokud je člověk mladý a bez
závazků, je nejsnažší si takový sen splnit.

Jak probíhalo výběrové řízení?

Když  jsem  prošla  výběrovým  řízením  v rámci
fakulty,  absolvovala  jsem  pohovor  v  angličtině a
francouzštině  s  vedoucí  krajského  zastoupení v
Bruselu.  Konečné  rozhodnutí  jsem  se  dozvěděla tři
měsíce  před  samotnou  stáží. Administrativní
požadavky nebyly náročné, vše kompletně organizuje
program  Erasmus.  Řadu  informací  jsem  také získala
na zahraničním oddělení univerzity.

Jak  byste  popsala  náplň  Vaše  běžného  dne v
Bruselu?

Většinu  dne  jsem  tedy  trávila administrativní
činností,  doprovázením  delegací  na  cestách v
Bruselu,  návštěvami  konferencí  v  institucích  EU, i
spoluorganizací  nejrůznějších  akcí  pro veřejnost.
Brusel  je  velmi  živé  město  a  o  kulturní  aktivity zde
není  nouze.  Volný  čas  a  víkendy  jsem trávila
poznáváním krás Belgie.

Renata se po stáži uplatnila jako vedoucí Eurocentra
Hradec Králové (Foto: Eurocentrum Zlín)

Splnila stáž Vaše očekávání?

Přinesla  mi  řadu  osobních  i  profesních zkušeností.
Měla jsem možnost  potkat  spoustu zajímavých lidí z
české  i  evropské  politiky.  Byla  to  také úžasná
příležitost  pro  navázání  přátelství,  protože  Brusel je
městem  stážistů.  Vedle  toho  jsem  lépe  poznala sebe
sama a uvědomila si, jakým směrem se chci v životě
vydat.

Myslíte  si,  že  by  na  zahraniční  stáže  mělo jezdit
více studentů, než jak je tomu dnes?

Určitě  ano!  Většina  mladých  lidí  si  neváží nových
příležitostí.  Naši  rodiče  a  prarodiče  neměli šanci
vycestovat za prací či za studiem, proto myslím, že je
škoda  ji  teď  nevyužít.  Takový  pobyt  je  pro každého
velkou zkušeností, příležitostí osamostatnit se, naučit
se  cizí  jazyk,  poznat  jinou  kulturu  a  získat nové
přátele.

Lívia Pekajová, EUROCENTRUM Zlín
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EU,  které  tuto  podporu definují.
Také  představíme rozsudky
Evropského  soudního dvora,
které  pravidla  veřejné podpory
vykládají,  a  ukážeme,  jak je
uvést  do  praxe. Seminář
proběhne  25.  ledna Krajském
úřadu  Plzeňského  kraje od
14:00 do 17:00 hodin.

Žadatelé programu Comenius
musejí zaujmout
Strávit  týden  v  zahraničí,  bydlet  u hostitelské
rodiny,  poznat  nové  prostředí  a  zlepšit  se  v cizím
jazyce nejen při práci na společném projektu. Tak
může vypadat realizace projektu Partnerství škol,
který  finančně  podporuje  komunitární program
Comenius.  Seminář,  který  poradil,  jak získat
grant  na  vzdělávací  aktivity  právě  z  tohoto v
programu,  na  podzim  uspořádalo Eurocentrum
Karlovy Vary.

Cílem  semináře  bylo  informovat  veřejnost o
možnostech, které program Comenius školám nabízí.
Zdaleka  se  totiž  nejedná  jen  o  zmíněná partnerství
formou oblíbené školní výměny. Comenius podporuje
i  další  vzdělávání  pedagogických  pracovníků, nebo
individuální  mobilitu  žáků,  kteří  mohou strávit
několik  měsíců  na  některé  z  partnerských škol.
Program také umožňuje pozvat na školu zahraničního
asistenta, který výuku obohatí po jazykové i odborné
stránce.

Program je otevřen všem učitelům

Comenius  má  odpověď  také  pro  ty,  kteří  by  se na
zahraniční  spolupráci  raději  podíleli  z  tepla domova.
Učitelům  nabízí  účast  v  komunitě  evropských škol,
tzv.  'eTwinning'.  Ta  neslouží  pouze  k administraci
společných projektů, ale také jako virtuální prostředí,
které  umožňuje  dálkovou  práci  na společných
projektech, sdílení zkušeností, či hledání partnerů pro
další akce.

Projekt dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
zajišťuje  Comenius  formou  odborných kurzů,
konferencí,  stáží  či  hospitací  v  zahraniční škole.
Program  je  otevřen  všem  učitelům mateřských,
základních  a  středních  škol,  ale  i těm
nezaměstnaným,  kteří  by  se  chtěli  dále profesně
vzdělávat.

Šanci má více než polovina žádostí

Přihlášky do nového ročníku mohou školy podávat od
16.  ledna  do  21.  února  2012.  'Správné vyplnění
přihlášky  není  radno  podceňovat,' doporučila
účastníkům  semináře  Jana  Votrubová  z Národní
agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP).
'Obvykle je podpořena asi polovina žadatelů, přičemž
ti  neúspěšní  často  přijdou  o  grant  vlastní vinou,'
apelovala  Votrubová  a  dodala,  že  v  žádosti je
nejdůležitější  hodnotitele  zaujmout  a  přesvědčit  je o
významu předkládaného projektu.

Kateřina  Turčinová,  EUROCENTRUM Karlovy
Vary

Neseďte doma, vyjeďte do
Evropy!
O  příležitostech,  které  na  studenty  čekají za
hranicemi České republiky, informoval vzdělávací
seminář  Eurocentra  Hradec  Králové 'Neseď
doma,  vyjeď  do  Evropy  -  Za  studiem,  prací a
dobrovolnictvím  do  zemí  EU',  který  se  v říjnu
uskutečnil  na  Krajském úřadu
Královéhradeckého kraje.

Studenti především posledních ročníků středních škol
měli  šanci  dostat  informace o studiu na zahraničních
univerzitách, ale i o krátkodobých pobytech či letních
školách,  o  kterých  hovořil  Jan  Lyko  z Informačního
centra  pro  mládež  v  Hradci  Králové.  Od Kateřiny
Křikavové,  regionální  poradkyně  Evropských služeb
zaměstnanosti  EURES,  zase  získali  typy,  jak se
nejlépe  zorientovat  na  pracovním  trhu EU.
Upozornila zejména na rozdílné pracovní podmínky v
jednotlivých zemích a došlo i na praktické informace

o  důležitých  dokumentech,  které  jsou základní
podmínkou pro pracovní uplatnění v zahraničí.

Studenti na semináři 'Neseď doma, vyjeď do Evropy'
(Foto: Eurocentrum Hradec Králové)

Zájem o dobrovolnictví roste

Velké  pozornosti  se  dostalo  přednášce Ludmily
Pohankové,  regionální  koordinátorky programu
Evropské  unie  Mládež  v  akci.  Ta  pohovořila o
přínosech  Evropské  dobrovolné  služby,  která  se v
poslední  době těší  stále  většímu zájmu mladých lidí.
O vlastní absolventské zkušenosti  z tohoto programu
se  seminář  obohatil  dobrovolník  z  Gruzie, který
působí v náchodském Středisku volného času 'Déčko'.
V  závěru  semináře  se  studenti  dozvěděli, jakým
způsobem psát životopis či motivační dopis.

Hlavně nesedět doma

'Mám radost, že se nám podařilo zaujmout pozornost
velkého množství  studentů a představit  jim možnosti
pracovní  mobility,  které  Evropská  unie nabízí.
Myslím, že každý mladý člověk by měl využít šance
vycestovat  do  zahraničí,  zlepšit  své jazykové
schopnosti,  zvýšit  si  profesní  kvalifikaci  a poznat
kulturní  prostředí  jiné  země.  Věřím,  že  i tento
seminář  byl  v  tomto  směru  pro  mnohé impulsem,'
dodala  Renata  Černilovská,  vedoucí Eurocentra
Hradec Králové.

Renata  Černilovská,  EUROCENTRUM Hradec
Králové

EC Zlín pomáhá studentům do
praxe
Studenti  zlínské  Univerzity  Tomáše  Bati  se v
zimním  semestru  zúčastnili  cyklu  seminářů 'Do
praxe!',  který  spolu  s  univerzitou připravilo
Eurocentrum  Zlín.  Posluchači  se  seznámili s
evropským  formátem  životopisu  Europass a
zkušení  personalisté  jim  poradili,  jak napsat
motivační  dopis.  Účastníci  se  také  seznámili s
aktuální  situací  na  pracovním  trhu  a  v  závěru si
mohli  osobně  promluvit  se  zástupci předních
zaměstnavatelů.

Jak  se  změnil  přístup  zaměstnavatelů  po  krizi  a jak
jejich  požadavky  na  budoucí  pracovníky ovlivnila
recese?  To  byly  nejčastější  otázky  posluchačů, kteří
zanedlouho  vstoupí  na  pracovní  trh.   Za současných
podmínek  zaměstnavatelé  pečlivě  zvažují, zda
přijmout  čerstvé  absolventy,  nebo  kandidáty s
dlouholetou  praxí.  Nepříznivou  ekonomickou situaci
si studenti velmi dobře uvědomují.

Konkurenční výhody absolventů

Příprava studentů na vstup na pracovní trh je obecně
čím dál složitější. Kvůli špatné ekonomické situaci si
zaměstnavatelé  mohou  dovolit  klást  na kandidáty
větší  nároky.  I  absolventi  však  mají oproti

EUROCENTRUM Praha  4/11 www.euroskop.cz  3

http://www.euroskop.cz/


zkušenějším  kolegům  hned  několik konkurenčních
výhod.  'Většinou  se  velmi  rychle  učí  novým věcem,
nechybí  jim  nezaujatý  pohled  na  věc  a naopak
postrádají  špatné  pracovní  návyky,'  domnívá se
Martin  Mikeska,  jeden  z  organizátorů  seminářů a
prezident  IAESTE  UTB  Zlín.  'Často  také výborně
ovládají  minimálně  jeden  cizí  jazyk,  zatímco  v
dalším  mají  alespoň  komunikační  znalosti,' dodal
Mikeska.

'Právě  dostatečná  úroveň  jazyka  je  pro spoustu
studentů  oříškem,'  dodala  vedoucí  Eurocentra  Zlín a
jedna  z  organizátorek  seminářů,  Lívia Pekajová.
Studentům  proto  představila problematiku
Evropského rámce jazyků a poradila jim, jak nejlépe
vyplnit evropský formát životopisu Europass, který je
akceptován napříč Evropskou unií.

Nároky zaměstnavatelů rostou

Na  nejčastější  chyby  v  životopisech  a motivačních
dopisech  upozornili  studenty personalisté
regionálních  i  nadnárodních  společností,  např. Fatra,
Edwards,  Deloitte  nebo  Česká  pojišťovna. Další
otázky  posluchačů  se  týkaly  zejména  přípravy na
pohovor  a  jeho  průběhu,  zejména  v assesment
centerech, se kterými se ti aktivnější již setkali.

'Spolupráce  s  Eurocentrem  Zlín  studentům i
absolventům  velmi  pomohla  v  utříbení základních
znalostí a přípravě základních dokumentů nutných do
začátku  budoucí  kariéry.  Poděkování  za bezchybnou
organizaci  semináře  patří  také  prorektorovi pro
sociální  záležitosti,  panu  Tučkovi,'  dodal Martin
Mikeska.

Lívia Pekajová, EUROCENTRUM Zlín

Eurocentrum Plzeň tvůrcem
evropské politiky
Osm  studentů  z  Plzeňského,  Karlovarského a
Jihočeského  kraje  dostalo  příležitost nahlédnout
do  institucí  Evropské  unie.  Jednalo  se  o vítězné
týmy,  které  uspěly  v  projektu  simulací jednání
institucí  EU  'Staň  se  na  den  tvůrcem evropské
politiky'  organizovabém  regionálními Eurocentry
a informační kanceláří Europe Direct. Zastoupení
Evropské komise v ČR poskytlo do soutěže hlavní
cenu  -  studijní  cestu  do  Bruselu,  která se
uskutečnila první prosincový týden loňského roku.

Cesty do Bruselu se zúčastnili studenti z Gymnázia a
Obchodní  akademie  Mariánské  Lázně, Církevního
gymnázia  v  Plzni  a  gymnázií  Česká,  J.  V.  Jirsíka a
Jírovcova  v  Českých  Budějovicích.  O bruselský
program  studentů  se  kompletně  postarala  CEBRE -
Česká podnikatelská reprezentace při EU.

Studenty v Bruselu vítal Český dům

Ještě  v  den  příjezdu  stihli  studenti  navštívit unikátní
vojenské  muzeum  v  komplexu  budov  v  parku Du
Cinquantenaire  (Park  padesátého  výročí belgické
nezávislosti)  a  sídlo  Evropského  hospodářského a
sociálního  výboru  (EHSV).  Zde  měli příležitost
vyslechnout  přednášku  Jana  Zbořila, českého
zpravodaje ve výboru.

Program druhého dne byl nabitý. Studenti se nejprve
podívali  do Českého domu v Bruselu,  kde je přivítal
ředitel  CEBRE  Michal  Kadera,  aby  je  uvedl do
labyrintu  evropských  institucí.  Poté následovalo
setkání  s  tiskovým  mluvčím  Stálého  zastoupení ČR
Radkem  Honzákem,  který  mladé návštěvníky
seznámil s rolí bruselského zastoupení.

Studenti navštívili slavnou Hemicycle, hlavní místnost
plenárního  zasedání  Evropského  parlamentu (Foto
Audiovisual Service EU)

Největším zážitkem byla budova Komise

Poté už studenti zamířili do budovy Evropské komise
a  jak  se  posléze  shodli,  tato  návštěva byla
jednoznačně  největším  zážitkem  celé  cesty. Po
budově  hlavního  rozhodovacího  orgánu  EU je
provázela  paní  Magdaléna  Frouzová  z Generálního
sekretariátu Komise. Návštěva třináctého patra, které
je  určeno   výhradně  pro  jednání eurokomisařů,
uchvátila  každého.  Poté  následoval  přesun do
Pražského  domu,  kde  studenty  přivítala  paní Linda
Kopecká  z  bruselského  zastoupení  hl.  města a
seznámila  je  s  rolí  zastoupení  regionů.  Celý den pak
zakončila prohlídka města.

Studenti navštívili Parlamentárium

Třetí  den  byl  ve  znamení  Evropského parlamentu.
Zde  si  studenti  nejprve  prohlédli Parlamentarium,
nově  otevřené  informační  centrum  parlamentu, které
jako ve světě vůbec první  občanské centrum funguje
ve  23  jazycích.  Formou  simulační  hry posléze
vyzkoušeli,  jaké to je  být  europoslancem a navštívili
slavnou  Hemicycle,  hlavní  místnost plenárního
zasedání.

Mladé  návštěvníky  také  zaujala  výstava,  která je
seznámila  s  historií,  současností  a budoucností
zákonodárného shromáždění  EU.  Program celé cesty
završila  přednáška  o   významu Evropského
parlamentu  s  Pavlem Černochem z  oddělení návštěv
EP  a  diskuze  s   Janem  Tlamychou, asistentem
europoslance Jana Březiny.

Jana Vítková, EUROCENTRUM Plzeň

České Budějovice fandí
dobrovolníkům
V  rámci  Evropského  roku dobrovolnictví
uspořádalo  v  listopadu  Eurocentrum České
Budějovice  ve  spolupráci  s  Europe  Direct a
Asociací  nestátních  neziskových organizací
Jihočeského  kraje  dvoudenní 'Veletrh
dobrovolnictví'.

Akci  zahájila  tisková  konference  v prostorách
krajského  úřadu,  ale  samotný  veletrh  už  probíhal na
akademické půdě Jihočeské univerzity, na Teologické
a  Zdravotně-sociální  fakultě.  Návštěvníci  z řad
studentů  i  široké  veřejnosti  měli  možnost pohovořit
se zástupci dobrovolnických organizací a zúčastnit se
celé řady zajímavých besed a prezentací.

Evropskou  dobrovolnou  službu  představil Alexander
Klozar  z  Plzně  ve  spolupráci  s  Nicole  Hildebrandt z
Německa,  která  je  jednou  z  dobrovolnic letos
působících  v  České  republice.  Návštěvníkům  ve své
prezentaci  přiblížila  zejména  praktické principy
dobrovolnictví  a  nabídla  své  zkušenosti  ze Spolkové
republiky.
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Za  organizaci  INEX  SDA  vystoupil  Lukáš Policar,
aby  návštěvníkům  přiblížil  práci  v  tzv. 'work
campech'.  Jedná  se  o  místa,  kde  se  dobrovolníci z
celého  světa  potkávají  na  projektech,  na  kterých za
stravu a střechu nad hlavou pár týdnů pracují. Jedním
z  nich  je  například  renovace  kulturních památek.
Blok  přednášek  zakončila  Jaroslava  Eisertová ze
sdružení  Hafík,  zaměřeného  na  výcvik  psů pro
terapeutickou  metodu  canisterapii,  která  spoléhá na
dobrovolníky s vlastními psy.

Veletrh  také  představil  novou  brožuru  s názvem
'Průvodce  dobrovolnictvím  v  Jihočeském  kraji a
regionu  Českokrumlovska',  která  klade  důraz na
sociální,  neformálně  vzdělávací  a volnočasové
aktivity.  Nechybí  v  ní  příklady  z  praxe  a osobní
zkušenosti dobrovolníků.

Paralelně  s  Veletrhem  dobrovolnictví  probíhala v
prostorách  Krajského  úřadu  Jihočeského kraje
čtrnáctidenní  výstava  'Dobrovolníci  mění svět'.
Expozice  mladých  umělců  ve  věku  14-19 let
představila libovolnou technikou ztvárněné představy
o  dobrovolnících  a  pomoci  druhým.  Oceněná díla
jsou k vidění zde.

Vojtěch  Hledík,  EUROCENTRUM České
Budějovice

Jak na podnikání v EU?
Eurocentra  v  Hradci  Králové  a  v Pardubicích
spojily  své  síly  a  1.  listopadu  uspořádaly seminář
pro  podnikatele  z  obou  východočeských  krajů s
názvem 'Jak na podnikání v EU?'

Program byl rozdělen do tří tématických bloků. První
z  nich  se  věnoval  ochraně  a  prosazování zájmů
podnikatelů  v  EU  a  představil  možnosti,  které v
tomto  ohledu  nabízí  Hospodářská komora
Královéhradeckého  kraje,  Česká podnikatelská
reprezentace  v  Bruselu  (CEBRE)  a  Svaz  průmyslu a
dopravy.

České zboží na trhu EU

Druhá část semináře s titulem 'Jak podnikat v EU?' se
zaměřila  na  poradenství  v  oblasti  vnitřního  trhu. Se
svou prezentací vystoupila například evropská síť pro
podporu podnikání Enterprise Europe Network, která
zájemcům  nabídla  své  služby  zaměřené  na  malé a
střední  podniky.  Jednotné  kontaktní místo
Živnostenského úřadu v Hradci Králové zase ukázalo,
jak může usnadnit  přístup živnostníků na trhy jiných
zemí.

Jak  postupovat  v  případe,  kdy  se  podnikatel  setká v
zahraničí  s  problémem  vinou  nesprávné aplikace
komunitárního  práva,  poradila  agentura  Solvit. V
závěru  druhého  bloku  se  představila  informační síť
ProCoP,  která  podnikatele  informovala o
podmínkách,  které  jejich  zboží  musí  splňovat pro
volný pohyb na evropském trhu.

Nejen o podnikání a inovacích

V  poslední  části  bloku  s  názvem  'Jak  na  dotace z
EU?' vystoupila agentura CzechInvest. Podnikatelům
představila  své  služby  a  seznámila  je  s projektem
Podnikání  a  inovace.  Dotace  tohoto operačního
programu  mohou  úspěšní  žadatelé  použít na
spolufinancování  podnikatelských  projektů ve
zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách.

Program  semináře  uzavřela  prezentace Rámcového
programu pro konkurenceschopnost a inovace 2007 -
2013. Seminář se setkal s velmi pozitivním ohlasem a
organizátoři  doufají,  že  českým podnikatelům
pomůže  k  lepší  orientaci  a  větším  úspěchům na
evropském trhu. 

Radka Slezáková, EUROCENTRUM Pardubice

Týden vzdělávání dospělých v
Hradci Králové
Eurocentrum  Hradec  Králové  se  ve druhém
listopadovém  týdnu  již  po  několikáté zúčastnilo
akce 'Týden vzdělávání dospělých'.  Jeho tématem
byly  nejen  vzdělávací  projekty,  ale  také pracovní
pobyty  čí  dobrovolnictví.  Přednášku měli zájemci
možnost  vyslechnout  i  ve  dvou  dalších městech
regionu - v Jičíně a Trutnově.

Ve  spolupráci  s  Evropskou  službou zaměstnanosti
EURES  připravilo  Eurocentrum  pro veřejnost
přednášky o studijních pobytech a pracovních stáží v
zemích  Evropské  unie.  Prezentovány  byly nejen
evropské  vzdělávací  projekty,  ale  také programy
letních  univerzit  a  stáží  v  evropských institucích.
Prostor  dostaly  i  sezónní  práce,  au-pair  pobyty či
projekty mezinárodního dobrovolnictví.

Vzdělávání jako celoživotní projekt

Cílem  Týdne  vzdělávání  dospělých,  který během
listopadu zavítal do všech regionů České republiky, je
seznámit  veřejnost  s  významem  a možnostmi
celoživotního  vzdělávání.  Hlavní  snahou  projektu je
především  motivovat  zájemce  k  dalšímu  učení a
nabídnout  jim  konkrétní  příležitosti dalšího
vzdělávání v daném kraji.

Návštěvníci  semináře  v  Hradci  Králové se
přesvědčili, že na vzdělávání není nikdy pozdě (Foto:
Europroject)

Ukázkové hodiny i tvůrčí dílny

Návštěvníci  akce  se  mohli  zdarma zúčastnit
seminářů,  ukázkových  hodin,  přednášek, tvůrčích
dílen  či  dnů  otevřených  dveří  vzdělávacích institucí.
Získali  tak  informace,  pomocí  kterých  mohou zvýšit
svou  produktivitu,  kvalifikaci  i  šance  uplatnění na
pracovním  trhu.  Letošní  ročník  seminářů  se konal
díky  organizaci  Krajské  pobočky  Úřadu  práce v
Hradci  Králové  a  pod  záštitou hejtmana
Královehradeckého  kraje  Bc.  Lubomíra  France. Na
akci  se  podílela  Asociace  institucí vzdělávání
dospělých,  která  je  celorepublikovým garantem
projektu.

Renata  Černilovská,  EUROCENTRUM Hradec
Králové

Za jazyky do Evropy
Studovat cizí jazyk je dnes běžné a většina z nás se
naučila anglicky, německy nebo francouzsky už ve
školní  lavici.  Zábavnější  formu  nabízejí letní
jazykové  školy,  výměnné pobyty  či  kulturní akce.
O  tom,  jak  studium  jazyků  zpestřit, diskutovali
zástupci  vzdělávacích  institutů,  kteří  se 8.
listopadu  sešli  v  Univerzitní  knihovně Technické
univerzity v Liberci.

Nabídku  služeb  kurzů,  zprostředkování jazykových
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zkoušek  nebo  i  kulturních  akcí  otevřela ředitelka
Francouzské  aliance  v  Liberci  ,  která návštěvníky
pozvala na dny francouzské kultury s degustací vín a
pokrmů.

Zástupce  Rakouského  kulturního  fóra  přítomné pro
změnu  pozval  na  výstavy,  filmové  festivaly,  i k
návštěvě  do  vlastní  knihovny  na Jungmannově
náměstí  v  Praze.  Goethe  Institut  upozornil přítomné
studenty  i  vyučující  na  možnost  splnit jazykovou
zkoušku  z  německého  jazyka,  kterou  v jeho
prostorách mají každý měsíc.

Prostředí  pražské  pobočky  institutu  British Council
(Foto: British Council)

Školní  výuku  němčiny,  ale  i  přípravu  na jazykové
zkoušky  nebo  exkurze  v  rámci mezi-univerzitní
spolupráce  Euroregionu  Nisa  nabídlo Akademické
koordinační  centrum.  Zástupci  British Council
účastníky  semináře  informovali,  jak  si sjednat
mezinárodní  zkoušky z  angličtiny,  kterou  v Čechách
často vyžadují místní i zahraniční zaměstnavatelé.

Pokud  jde  o  samotnou  Technickou univerzitu
Liberec, spolupráce s evropskými univerzitami včetně
prestižní  švýcarské  školy  v  St.  Gallenu  je  zde už
dobře  zavedená.  Nejen  pod  záštitou evropských
programů  ji  hodně  využívají  studenti,  kteří  vědí, že
'kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem'.

Eva Stanková, EUROCENTRUM Liberec

Veletrh evropských
informačních sítí
Město  Brno  uspořádalo  v  říjnu Veletrh
evropských  informačních  sítí.  U stánku
Eurocentra  Brno  a  Ministerstva  místního rozvoje
ČR  se  mohli  občané  i  návštěvníci moravské
metropole  informovat  se  na  jakoukoli oblast
evropské problematiky.

Cílem  Veletrhu  evropských  informačních  sítí bylo
seznámit  veřejnost  s  existencí  a  přínosem služeb,
které  nabízejí  kontaktní  místa  po  celé České
republice.  Studentům,  podnikatelům,  ale  i široké
veřejnosti se představilo celkem 14 informačních sítí.
Představen byl informační portál o životě v EU 'Vaše
Evropa' či kampaň za práva cestujících v EU. Akce se
zúčastnilo  také  Zastoupení  Evropského parlamentu a
Evropské komise v ČR.

Do  sedmi  informačních  stánků  si  našlo  cestu téměř
1000  návštěvníků.  U  stanovišť  Eurocentra  Brno a
Ministerstva  místního  rozvoje  se  zájemci mohli
poradit  o  možnostech  čerpání  dotací, zatímco
zástupci sitě EURES a koordinačního centra Europass
jim nabídli informace, jak využít pracovní příležitosti
v  jiných  členských  zemích  EU.  Stánky informační
sítě  Eurodesk  a  Národní  agentury  pro evropské
vzdělávací  programy  zase  nabídly  informace o
studijních příležitostech na evropských univerzitách.

Na své si přišli i podnikatelé. U poradentského centra

Enterprise  Europe  Network  se  mohli  informovat na
podmínky podnikání v zemích EU, nebo zjistit bližší
informace  o  právech  evropských  spotřebitelů, které
nabízely  zástupci  sítě  právní  ochrany  pro oblast
vnitřního  trhu  Solvit  a  Evropského spotřebitelského
centra.

Nejvíce dotazů směrovaných na Eurocentrum Brno a
Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  se  již  tradičně týkalo
tématu  evropských  dotací.  Zájemci  také obdrželi
informační materiály. Jejich cílem je podpořit využijí
informačních nástrojů evropské politiky,  jakými jsou
Eurocentra, portál euroskop nebo  bezplatná telefonní
linka Eurofon 800 200 200.

Veletrh  doprovodil  pestrý  zábavný  a soutěžní
program.  Na  hlavním  pódiu  byly  pro veřejnost
připraveny  závody  na  rotopedech  s  cílem ujet
společně celkem 900 km, což je vzdálenost z Brna do
Bruselu. Jejich výkony tak názorně ukázaly, že EU je
nám  skutečně  na  dosah.  Hlavní  cenou  nemohlo být
nic jiného, než zájezd do Bruselu.

Aleš Belka, EUROCENTRUM Brno

Veletrhy komunitárních
programů
Krajské  úřady  Ústí  nad  Labem  a  Jihlava v
listopadu  a  prosinci  uspořádaly  již  5. ročník
Veletrhu  komunitárních  programů. Návštěvníci
veletrhů  měli  možnost  se  informovat  na způsoby
financování  mezinárodních  projektů  a  vyměnit si
zkušenosti s čerpáním evropských peněz. 

Veletrhy  zájemcům  představily  možnosti,  jak získat
finanční  zdroje  a  nabídly  kontakty  na  odborníky, na
které  se  mohou  obracet.  Na  konkrétních příkladech
také  poradily,  jak  postupovat  při  přípravě  a realizaci
mezinárodních  projektů  financovaných z
komunitárních  programů.  Ty  jsou  nástrojem EU,
který  slouží  k  prohlubování  spolupráce  a řešení
společných  problémů  členských  i kandidátských
zemí.  Tyto  víceleté  programy  jsou  financovány z
rozpočtu EU.

Komunitární programy prohlubují spolupráci

'Hlavním  cílem  komunitárních  programů je
prohloubení  spolupráce  mezi  členskými státy,'
připomněl  v  Jihlavě  Martin  Hyský,  radní kraje
Vysočina.  Jednotlivé  země  mohou spolupracovat
například v  oblastech kultury,  vzdělávání  a mládeže,
dopravy,  výzkumu  a  inovací,  podnikání  malých a
středních podniků, úspory energií, či partnerství měst.

Největší  odezvu  si  vysloužil  CIP  - Komunitární
rámcový  program  pro  konkurenceschopnost a
inovace,  který  představil  Tomáš  Skuček z
Ministerstva  průmyslu  a  obchodu. Úspěch
zaznamenal  i  Sedmý  rámcový  program Evropského
společenství  pro  vědu  a  výzkum,  který  uvedl Martin
Škarka z Technologického centra Akademie věd ČR.

Zájemci konzultovali projektové záměry

Program  Progress  představilo  Ministerstvo  práce a
sociálních  věcí,  projekt  Celoživotní učení
prezentovala  Národní  agentura  pro evropské
vzdělávací programy a Česká kancelář programu EU
Culture  uvedla  svůj  stejnojmenný program.
Prezentaci uzavřely projekty Mládež v akci, Eureka a
Eurostars,  které  představilo  Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy.

Obě akce prezentovaly vybrané realizované programy
a  potenciální  žadatelé  měli  možnost  konzultovat své
projektové  záměry  s  koordinátory jednotlivých
programů.  'Rád  bych  poděkoval  všem,  kteří  se na
organizaci  veletrhu  podíleli.  Vedle  Ústeckého se
jedná  především  o  hlavního  organizátora -
Eurocentrum  Ústí  nad  Labem,  dále  pak Regionální
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rozvojovou  agenturu  Ústeckého  kraje, Asistenční
centrum  a.s.  Most  a  Europe  Direct,' poděkoval
partnerům  akce  ředitel  krajského  úřadu  Ústí nad
Labem Milan Zemaník.

Eva Bartůňková, EUROCENTRUM Ústí  nad Labem
a Martin Fišer, EUROCENTRUM Jihlava

V Olomouci zaujala přímá volba
prezidenta
V  prostorách  hotelu  Flora  v  Olomouci  se 25.
listopadu  uskutečnila  Středoškolská politologická
konference.  Jednalo  se  již  o  třetí  ročník akce,
jejímž  spolupořadatelem  bylo  i Eurocentrum
Olomouc.  I  letos  měli  mladí  středoškoláci šanci
vyjádřit  se  k  aktuálním  tématům, jakými
tentokrát byly krize eurozóny a její dopady na ČR
a přímá volba prezidenta.

'S letošní účastí studentů jsme spokojeni. I letos jsme
registrovali  nárůst  přihlášených.  Z  celkem třiceti
hodnocených příspěvků jsme vybrali  osm nejlepších.
Jejich  autoři  pak  dostali  možnost  představit svou
práci  v  rámci  dnešní  konference',  uvedl
spoluorganizátor úspěšné akce Roman Badík.

Práce studentů překvapily

Ačkoli  se  jednalo  o  středoškolskou akci,  po odborné
stránce  byla  laťka  nastavena  poměrně  vysoko  a za
některé  práce  by  se  nemuseli  stydět  ani posluchači
bakalářského  studia  politologie.  'Řada  prací  by po
drobných  úpravách  bylo  možné  prezentovat  i na
konferencích  vysokoškolských  studentů,' potvrdil
Michael  Brtnický,  interní  doktorand Katedry
politologie a evropských studií Univerzity Palackého
v Olomouci.

Panelisté  a  účastníci  třetího  ročníku Středoškolské
politologické  konference  Univerzity  Palackého v
Olomouci (Foto: Eurocentrum Olomouc)

Dominovala domácí témata

Velká část výborně hodnocených prací se zaměřila na
problematiku  přímé volby  prezidenta.  'V příspěvcích
studentů  byla  evropská  témata  spíše okrajová,
zatímco  ta  domácí  dominovala,  jak  ostatně  velí i
současný celospolečenský trend. Domnívám se ale, že
chceme-li být platným členem EU, bude se vzájemný
poměr  mezi  nimi  snižovat.  Je  totiž  třeba, abychom
tuto  instituci  znali  lépe.  Svými  aktivitami  se  k tomu
snaží  přispívat  i  olomoucké Eurocentrum,'
poznamenal jeho vedoucí, Miroslav Krša.

Spokojenost s akcí projevili i sami autoři příspěvků z
řad  studentů.  Většina  z  nich  doufá,  že  jim  účast na
Středoškolské  politologické  konferenci  v budoucnu
pomůže ke studiu na vysoké škole.

Miroslav Krša, EUROCENTRUM Olomouc
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