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„EÚ bližšia k obyvateľom Prešovského kraja a obyvatelia bližší k EÚ“

Dovolenkujte v EÚ:
bezpečnejšie, jednoduchšie a lacnejšie!
Nes hli ste tento rok dovolenku alebo sa stále neviete rozhodnúť kam
pôjdete? Vyberte si jednu z krajín EÚ a vycestujte bezpečne, bez stresu,
jednoduchšie a lacnejšie.

BEZPEČNEJŠIE
 V rokoch 1992 až 2010 klesol počet
smrteľných dopravných nehôd na
európskych cestách o polovicu (zo
70 000 na 31 000 ročne). V období
medzi rokmi 2010 a 2013 tento počet klesol o ďalších 17 %. Znamená
to, že EÚ je na dobrej ceste dosiah-

nuť svoj strategický cieľ znížiť do
roku 2020 počet smrteľných nehôd
za rok na cestách na polovicu.
 EÚ zakázala činnosť nebezpečných
leteckých spoločnos v Európe.
 Zaviedli sa prísnejšie pravidlá v oblas námornej bezpečnos . Týkajú sa prísnejších lodných kontrol,

sankcií za znečistenie životného
prostredia v dôsledku hrubej nedbanlivos a rýchlejšieho postupného vyradenia tankerov s jednoduchým trupom.
 EÚ stanovuje normy v oblas bezpečnos a ochrany a financuje iba
také nové infraštruktúrne projekty,
ktoré eto normy spĺňajú.
 EÚ presadzuje normy bezpečnos a ochrany na celom svete
prostredníctvom spolupráce s organizáciami, ako je Medzinárodná organizácia civilného letectva
(ICAO) a Medzinárodná námorná
organizácia (IMO)

JEDNODUCHŠIE
 Ako občan EÚ sa pri cestovaní
z jedného štátu schengenského
priestoru do druhého nemusíte
na hraniciach preukazovať svojím
občianskym preukazom ani pasom. Aj keď vnútri schengenského priestoru nepotrebujete pas,
naďalej vám odporúčame, aby
ste vždy mali so sebou svoj občiansky preukaz alebo pas, ktoré
slúžia na preukázanie totožnosti
(napríklad, ak vás zastaví policajná hliadka, pri nástupe do lietadla atď.). Schengenské krajiny EÚ
môžu prijať vnútroštátne pravidlá,
na základe ktorých musíte mať pri
sebe potvrdenia a doklady, ak ste
sa na ich území. Vodičské preukazy, poštové, bankové a daňové
karty sa nepovažujú za platný cestovný doklad alebo doklad totožnosti, a teda nepostačujú na preukázanie totožnosti.

pokračovanie na s. 2
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pokračovanie z prvej strany
Schengenský priestor, v ktorom nie
sú hraničné kontroly, tvoria: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko,
Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko,
Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko,
Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko,
Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko.
Ne schengenský priestor tvoria: Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko, Írsko, Rumunsko, Spojené kráľovstvo.
LACNEJŠIE:
 Ušetríte poplatky za roamingové
služby. Od júna 2017 sú poplatky za
roamingové služby v EÚ, na Islande,
v Lichtenštajnsku a Nórsku zrušené.
Pravidlá EÚ „ pre roaming za domáce
ceny“ znamenajú, že za používanie
mobilného telefónu pri cestách mimo
vášho domova v ktorejkoľvek krajine
EÚ nemusíte pla ť žiadne dodatočné
roamingové poplatky. Tieto pravidlá
sa na vás vzťahujú pri telefonovaní
(na mobilné telefóny a pevné linky),

zasielaní textových správ (SMS) a využívaní dátových služieb v zahraničí.
Takisto pla a aj pri prijímaní volaní
alebo textových správ počas roamingu a to aj v prípade, ak osoba, ktorej
voláte, má iného mobilného operátora. Za využívanie týchto služieb počas
ciest v rámci EÚ pla te úplne rovnakú
cenu ako doma.
 Ušetríte poplatky pri hotovostných
a bezhotovostných operáciách. V 19
krajinách Európskej únie (Belgicko,
Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko,
Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Luxembursko, Lotyšsko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko,
Slovinsko, Španielsko a Taliansko)
môžete pla ť eurom. Všetky bankovky a mince je možné použiť vo všet-

kých krajinách EÚ, ktoré prijali euro,
ako aj v rámci ich zámorských území
ako sú Azory, Kanárske ostrovy, Ceuta
a Melilla, Francúzska Guyana, Guadeloupe, Madeira, Mar nik, Mayotte, Réunion, Svätý Bartolomej, Saint
Pierre a Miquelon. Andorra, Monako,
San Maríno a Va kán používajú euro
ako svoju národnú menu na základe
dohody s EÚ. Niektoré krajiny a územia ako napr. Kosovo a Čierna hora
používajú euro ako svoju de facto
menu. Ak a chystáte pla ť kartou,
za platby v eurách v rámci EÚ by
vám banka nemala účtovať viac ako
za vnútroštátnu elektronickú platbu
rovnakej hodnoty v eurách.
 Mladí Európania môžu zadarmo cestovať a spoznávať Európu. Inicia va
DiscoverEU, nová inicia va Európskej únie, ponúka občanom členských krajín, ktorí dovŕšili 18 rokov,
príležitosť zadarmo objavovať ich
kon nent. Stačí, ak správne odpovedia na šesť otázok o európskej histórii a kultúre. (viac info na h ps://
europa.eu/youth/discovereu_sk) 
Autor: Europe Direct Prešov
Zdroj: www. europa.eu
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Za u
uplynulých 10 rokov činn
nos sa nám podarilo
prostredníctvom „Dní
ak vneho dobrovoľníctva - DAD“ zapojiť
do spolupráce 242
organizácií, kde svojou angažovanosťou
p
pomáhalo 7287 dobrovoľn
voľníkov z celého Prešovského kraja. Ide o kampaň, ktorá sa realizuje v mesiaci september.
V roku 2018 budú mať záujemcovia

Slovensko, pridajte sa aj Vy! Všetky
podrobnos nájdu organizácie a jednotlivci na stránke h p://www.dobrovolnictvopo.sk/dad
Snahou Prešovského dobrovoľníckeho centra je tak ež vyzdvihnúť a oceniť ľudí, ktorých dobrovoľná práca je
výnimočná, vysoko prospešná a ktorí
sú inšpira vnym príkladom aj pre
ostatných. Tradíciu oceňovania sme
začali v roku 2001 a touto ak vitou
sme inšpirovali aj ostatné dobrovoľnícke centrá na Slovensku. Do roku
2017 sme spoznali 261 nominácií,
teda úžasných príbehov jednotlivcov,
dobrovoľníckych skupín, organizácií
a od roku 2018 budeme oceňovať aj
firmy, ktoré sú ochotné podporiť dobrovoľnícky program. Poďakovania sa
dostalo 104 jednotlivcom a kolek vom, ale aj 8 organizáciám, lebo e
oceňujeme od roku 2014. Možno aj
vy poznáte človeka či skupinu, ktorí

možnosť ochutnať dobrovoľníctvo
a zažiť hrdinstvo v dňoch od 17. 09. –
29.09.2018. Organizácie otvoria svoje brány pre nových, ale aj skalných
dobrovoľníkov a tak okrem pomoci
iným získajú nové skúsenos , zručnos , spoznajú nové prostredie a zároveň môžu vyhrať zážitkovú cenu.
Cieľom poduja a je mo vovať ľudí
k dobrovoľníckej činnos , organizácie k propagácií svojich ak vít, aby
sme spolu ukázali, že ľahostajnosť
je nám cudzia. S nami štartuje celé

viac dávajú ako dostávajú. Napíšte
nám o týchto inšpira vnych ľuďoch.
Nominácie môžete posielať vždy do
15. novembra aktuálneho roka. Viac
o výsledkoch z jednotlivých ročníkov,
ale aj podmienky aktuálneho ročníka
Krajského srdca na dlani 2018, nájdete na: h p://www.dobrovolnictvopo.
sk/ocenovanie-dobrovolnikov. 
Autor: Bc. Juliana Hajduková,
podpredsedníčka PDC
Kontakt: 0908217080,
pdcoz11@gmail.com

Dobrovoľníctvo – kľúč k pomoci, k poznaniu
seba a iných, k občianskej angažovanosti
Dobrovoľníctvo je fenomén, ktorý je prierezový, celospoločenský a prechádza vývojom reflektujúc rozvoj spoločnos v ktorej sa deje a kde má možnosť
sa prejaviť. Spoločenská klíma nie vždy praje rozvoju dobrovoľníctva. Dobrovoľníctvo je sociálny kapitál, ktorý rozvíja angažovanosť občanov na Slovensku i v celej EÚ. Na Slovensku tento čas rozvoja dozrel až po doku 1998.
Prešovské dobrovoľnícke cenm
trum (PDC) svojim vznikom
v roku 2008 reagovalo
na deficit systema ckej
práce s dobrovoľníkmi
a nedostatočnú podporu organizáciám, ktoré
s dobrovoľníkmi pracus,
jú a venujú im svoj čas,
energiu a skúsenos . A to
aj napriek tomu, že často ide len
o jednorazový čin. PDC je jedinou
mimovládnou organizáciou (MNO)
v Prešovskom kraji, ktorá sa dlhodobo
venuje popularizácií dobrovoľníctva,
vytvára podmienky pre dobrovoľnícke ak vity, vzdeláva koordinátorov

dobrovoľníkov a oceňuje dobrovoľníkov, dobrovoľnícke skupiny a organizácie na krajskej úrovni. Informujeme o našej práci s akcentom na
dlhodobé, tradičné ak vity, pritom
realizujeme aj spájanie dobrovoľníkov s organizáciami, ktoré si vyberá.
Vyhľadávame ľudí v každom veku
a mo vujem ich k dobrovoľníctvu.
Vedieme databázu dobrovoľníkov,
sieťujeme organizácie, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú - podporujeme ich,
zaškoľujeme, konzultujeme. Mame
záujem na odbornom raste organizácií a úspešnom uplatnení dobrovoľníkov z rôznych cieľových skupín.
Dôvodom nášho snaženia je fakt,
že angažovanosť občanov vnímame
ako kľúč k chápaniu iných a predpokladom k demokra ckejšej EÚ.

Newsletter
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Dvakrát viac peňazí na program Erasmus
V rámci nasledujúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027
navrhuje Európska komisia zdvojnásobiť objem finančných prostriedkov
vyčlenených na program Erasmus na 30 miliárd eur.







Vďaka programu Erasmus môžu už
teraz milióny mladých Európanov
študovať, odborne sa vzdelávať alebo učiť sa v zahraničí. Je to pre nich
zároveň šanca získať nové skúsenos ,
zvýšiť si povedomie o Európe, ako aj
zlepšiť svoje možnos na pracovnom
trhu v budúcnos . S dvojnásobným
objemom finančných prostriedkov
posilní tento program postavenia
mladých ľudí v Európe.
Komisia navrhuje zvýšiť rozpočet
programu Erasmus na roky 2021 – 2027
na 30 miliárd EUR, pričom navrhuje vy-

členiť 25,9 miliardy EUR na vzdelávanie
a odbornú prípravu, 3,1 miliardy EUR
na mládež a 550 miliónov EUR na šport.
Cieľom návrhu Komisie je:
 zvýšiť počet prijímateľov: Zdvojnásobenie rozpočtu programu umožní
podporiť v rokoch 2021 – 2027 až 12
miliónov ľudí – trikrát toľko ako v súčasnom rozpočtovom období. Medzi
príjemcov patria žiaci, vysokoškolskí
študen , stážis , učitelia, školitelia, pracovníci s mládežou, športoví
tréneri a ež študen odborného



vzdelávania a prípravy, ako aj zamestnanci v oblas odbornej prípravy a vzdelávania dospelých vrátane
tých, ktorí sa zúčastňujú na inicia ve
ErasmusProVyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazu,
osloviť ľudí zo všetkých sociálnych
prostredí: Vďaka novému programu sa prostredníctvom nových formátov a ľahšieho prístupu pre malé
a miestne organizácie uľahčí účasť
ľudí zo znevýhodneného prostredia,
budovať užšie vzťahy so zvyškom
sveta: Podporí sa aj mobilita a spolupráca s tre mi krajinami, a to kombináciou fyzickej a virtuálnej mobility,
zamerať sa na podporu výhľadovo orientovaných oblas štúdia:
V rámci posilneného programu sa
bude venovať väčšia pozornosť
oblas am štúdia, akými sú energia
z obnoviteľných zdrojov, zmena klímy, environmentálne inžinierstvo,
umelá inteligencia alebo dizajn,
podporiť európsku iden tu skúsenosťami s cestovaním: Nová inicia va DiscoverEU poskytne mladým ľuďom príležitos objavovať kultúrne
dedičstvo a rozmanitosť Európy. 
Zdroj: h ps://ec.europa.eu/slovakia/
news/EC_proposes_to_double_funding_for_Erasmus_sk
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Európsky zbor solidarity:
výzva na predkladanie projektov
Spustená výzva (od 10. augusta 2018) na predkladanie projektov je prvou zo série výziev, vďaka ktorým sa do konca roku 2020 môže do Európskeho zboru solidarity zapojiť až 100 000 mladých ľudí z EÚ aj mimo
nej. Zainteresované strany môžu svoje návrhy predkladať do 16. októbra
2018, a až do 18. februára 2019 sa môžu zapojiť dobrovoľnícke my. Na
financovanie vybraných projektov je z rozpočtu EÚ k dispozícii 44 miliónov EUR.
Okrem projektov týkajúcich sa dlhodobých individuálnych dobrovoľníckych činnos , stáží a pracovných
miest v oblas solidarity budú oprávnené aj nasledovné ak vity:
 organizácie budú môcť mom dobrovoľníkov ponúknuť krátkodobé

projekty (od dvoch týždňov do
dvoch mesiacov),
 o financovanie sa môžu uchádzať
aj verejné a súkromné subjekty
so sídlom nečlenských štátoch EÚ.
Mladí ľudia zaregistrovaní na portáli Európskeho zboru solidarity, si

Newsletter
budú môcť vytvárať skupiny najmenej pia ch účastníkov a sami
realizovať činnos v oblas solidarity.
Určité projekty Európskeho zboru
solidarity v oblasti dobrovoľníctva
sú otvorené aj organizáciám z krajín
mimo EÚ – z Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Turecka, bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko,
ale aj z iných partnerských krajín.
Európsky zbor solidarity vznikol
v decembri 2016. Odvtedy sa na
jeho portáli zaregistrovalo 72 000
mladých ľudí a približne 7 000 z nich
sa už angažuje v činnostiach v oblasti solidarity. 
Zdroj: h p://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4839_sk.htm
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Študentská stáž v Informačnom centre
Europe Direct Prešov
Od 1. septembra 2018 do 20. decembra 2018 organizuje Informačné centrum Europe Direct Prešov program neplatených študentských stáži, ktorého cieľom je poskytnúť študentom vysokých škôl príležitosť spojiť teore cké vedomos s prak ckými skúsenosťami a umožniť im oboznámiť
sa so základmi činnos informačného centra, EÚ a európskych inš túcií.
Čo táto stáž ponúka?
 prax v odbore
 možnosť lepšieho umiestnenia na
trhu práce
 prepojenie teórie a praxe
 získanie nových znalos a skúsenos
 odborný dohľad interného mentora
 nadviazanie profesionálnych kontaktov

 zoznámenie sa s kultúrou a e ketou
daného prostredia
 zdokonalenie sa v cudzom jazyku
 účasť na konferenciách
 pomoc pri príprave poduja (spolu)
organizovaných Europe Direct Prešov
Nutné predpoklady:
 záujem o dianie v Európskej únii
 prehľad o základoch fungovania EÚ,

Sieť informačných centier, dokumentačných centier
a konferenčných prednášateľov je vo všetkých
členských štátoch EÚ, aj v tom vašom.
Obráťte sa na vaše miestne informačné centrum Europe Direct
v akomkoľvek úradnom jazyku EÚ
a získajte:
 odpovede na otázky o vašich
právach občana EÚ, o fondoch
a pod.
 pozvánky na miestne informačné/
kontaktné poduja a o EÚ






dokumenty a publikácie EÚ
odporúčania na zdroje informácií
kontakty na príslušné organizácie
Obráťte sa na najbližšie európske
dokumentačné centrum a získajte:
 prístup k oficiálnym publikáciám
a dokumentom EÚ (v elektronickej alebo tlačenej podobe)

jej rozhodovacích procesoch a inš túciách
 schopnosť pracovať s informačnými
a komunikačnými technológiami
V prípade záujmu pošlite svoj životopis spolu s krátkym mo vačným listom v slovenskom jazyku na adresu
zac@sfpa.sk 
 pomoc pri vyhľadávaní podrobných informácií o právnych predpisoch, poli kách a inš túciách EÚ
 odborné školenia pre študentov
zamerané na rešerš údajov súvisiacich s EÚ na výskumné účely
Plánujete zorganizovať vo vašom
okolí poduja e zamerané na EÚ?
Nájdite odborného konferenčného
prednášateľa EÚ (právnici, konzultan , akademici).
Viac info: h ps://europa.eu/european-union/contact/meet-us_sk

KDE NÁS NÁJDETE?
Hlavná 11, 080 01 Prešov
europedirect@sfpa.sk
www.edpresov.sk
www.twi er.com/edpresov

www.instagram.com/edpresov
www.facebook.com/edpresov

Názory vyjadrené v diele vyjadrujú len názor autorov
a Európska komisia nie je zodpovedná za prípadné použi e informácií obsiahnutých v tejto publikácií. Vydané
s podporou Európskej komisie. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

