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Drage čitateljice i čitatelji,
zadovoljstvo nam je predstaviti vam jedanaesti broj elektroničkog biltena Informacijskog centra Europe
Direct Čakovec. E  bilten će tijekom 2016. godine izlaziti kao dvomjesečnik, a svojim će se
informacijama i sadržajem nadovezivati na rad EDIC Čakovec centra. Tako ćete moći saznati vijesti o
brojnim događanjima i aktivnostima koje će EDIC Čakovec provoditi na području Međimurske županije,
kao i informacije i vijesti iz Europske unije. Nastojat ćemo temeljito i objektivno informirati europske
građane koji žive na području Međimurske županije kako bi učinkovito upoznali svoja prava i
mogućnostima koje im se nude nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Ebilten vam
omogućava informiranje i van radnog vremena Informacijskog centra Europe Direct Čakovec te je
dostupan na internetskim stranicama Centra.

6. EUROPSKI TJEDAN MOBILNOSTI U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
Europski tjedan mobilnosti održava se svake godine diljem Europske unije i svijeta s ciljem promicanja
različitih tema vezanih uz alternativne načine mobilnosti, zaštite okoliša i poboljšanja zdravlja.
Ovogodišnja tema Europskog tjedna mobilnosti je ‘Pametna i održiva mobilnost – ulaganje u Europu”.
6. Europski tjedan mobilnosti u Međimurskoj županiji započeo je akcijom “Sigurno i vješto u prometu” za
učenike prvih razreda s područja grada Čakovca u kojem su ih djelatnici policijske uprave međimurske
educirali o pravilnom kretanju u prometu kako bi već od samog početka razvijali osjećaj za pametnu
mobilnost. Na središnjem događanju svoj rad i aktivnosti predstavili su Policijska uprava međimurska i
Hrvatski autoklub, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije koji je organizirao mjerenje krvnog
tlaka i indeksa tjelesne mase uz savjetovanje o tjelesnoj aktivnosti i Hrvatski crveni križ Gradsko društvo
Čakovec koje je odradilo pokaznu vježbu pružanja pomoći unesrećenim pješacima i biciklistima u
prometu. U suradnji s Policijskom upravom međimurskom održan je „Đir o gradu“ s učenicima V. razreda
osnovnih škola kojeg su predvodili gradski Štromčeki.
Opširnije.

NATJECANJE U PREVOĐENJU JUVENES TRANSLATORES
Ako Europljani žele biti „ujedinjeni u raznolikosti”, kako glasi misao vodilja EUa, moraju uz svoj jezik
moći razumjeti i druge jezike. Škole, ako vaši učenici imaju želju učiti strane jezike, može vam

pomoći natjecanje iz prevođenja Juvenes Translatores, koje se održava od 2007. godine. Natjecanje u
prevođenju Juvenes Translatores održava se jednom godišnje i u njemu sudjeluju 17godišnji
učenici. Natjecanje će se u 2016. održati 24. studenoga, što znači da u njemu mogu sudjelovati učenici
rođeni 1999. godine. Škole se za sudjelovanje mogu prijaviti u razdoblju od 1. rujna do 20. listopada.
Više o natjecanju i kako se prijaviti pronađite ovdje.

Poslušajte što Ivana, Luka i Katarina kažu o svom sudjelovanju i putovanju u Bruxelles te što bi
poručili budućim natjecateljima! © Europska komisija Hrvatska

GOVOR PREDSJEDNIKA JUNCKER O STANJU U UNIJI ZA 2016.
Predsjednik Europske komisije JeanClaude Juncker je pred Europskim parlamentom u Strasbourgu
održao svoj govor o stanju u Uniji za 2016. godinu. Iznoseći svoje prioritete za godinu koja je pred
nama, predsjednik je izjavio: „Sljedećih dvanaest mjeseci bit će presudno ako želimo ponovno ujediniti
Uniju. Europa je uže koje se sastoji od mnogo vlakana, a funkcionira samo ako svi povlačimo u istom
smjeru: institucije EUa, nacionalne vlade i nacionalni parlamenti. Moramo ponovno pokazati da je to
moguće, i to u probranim područjima u kojima su najhitnije potrebna zajednička rješenja. Zbog toga
predlažem pozitivan program konkretnih europskih djelovanja za sljedećih dvanaest mjeseci.“
Predsjednik Juncker pozvao je na novi osjećaj hitnosti i jedinstva u odgovorima Unije na potrebe
građana: „Moramo ostvariti bolju Europu: Europu koja štiti, čuva europski način života, osnažuje naše
građane te pruža obranu i kod kuće i u inozemstvu.“
Opširnije.

Photocredit: © European Union , 2016 / Source: EC – Audiovisual Service

KOMISIJA PREDLAŽE DA SE 2018. PROGLASI EUROPSKOM GODINOM KULTURNE
BAŠTINE
Komisija je 30. kolovoza podnijela prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću za proglašenje 2018.
europskom godinom kulturne baštine. Komisija time želi naglasiti ulogu europske kulturne baštine u
jačanju zajedničke svijesti o povijesti i identitetu. Godina 2018. kao godina kulturne baštine bit će prilika
za isticanje važnosti europske kulture i onoga što EU može učiniti u pogledu očuvanja, digitalizacije,
infrastrukture, istraživanja i razvoja vještina, a to su samo neka od područja koje EU financira iz svojih
programa poput onoga pod nazivom Kreativna Europa. Diljem Europe organizirat će se događaji te
kampanje za podizanje svijesti, obavješćivanje i obrazovanje. Ta će godina biti prilika da se pokušaju
pronaći odgovori na izazove poput smanjenja javnih proračuna za kulturu, sve manjeg sudjelovanja u
tradicionalnim kulturnim aktivnostima, utjecaja iz okoliša na lokacije s kulturnom baštinom, vrijednosnih
lanaca koji se razvijaju i digitalne transformacije. Opširnije.

Od arheoloških nalazišta do arhitekture, od srednjovjekovnih dvoraca do folklorne tradicije i
umjetnosti, europska je kulturna baština u samom središtu kolektivnog sjećanja i identiteta
europskih građana.

UČENICI GIMNAZIJE JOSIPA SLAVENSKOG
DIJALOGU S GRAĐANIMA U LENDAVI

ČAKOVEC

SUDJELOVALI

NA

U petak, 23. rujna 2016., u Lendavi je održan Dijalog s građanima s povjerenikom Europske komisije za
obrazovanje, kulturu, mlade i sport Tiborom Navracsics u kojem su sudjelovali učenici drugog razreda te
desetak maturanata Gimnazije Čakovec pod vodstvom profesorice Mirjane Vidović i našeg centra. Cilj
susreta bio je omogućiti mladima da postave pitanja o obrazovanju, zapošljavanju mladih i budućnosti
Europske Unije. Osim učenika iz Hrvatske, susretu su prisustvovali i učenici iz Mađarske i Slovenije. Bila
je to dobra prilika za aktivno sudjelovanje mladih i promišljanje o njihovoj budućnosti u Europskoj uniji.

KOMISIJA PROŠIRILA KRITERIJE ZNAKA ZA OKOLIŠ NA RAČUNALA, NAMJEŠTAJ
I OBUĆU
Komisija je donijela novi niz ekoloških kriterija u okviru programa dodjele znaka za okoliš EU
a za računala (osobna, prijenosna i tablet računala), namještaj i obuću. Proizvođači koji žele imati koristi
od znaka za okoliš EUa moraju ispuniti stroge uvjete u pogledu ekološke učinkovitosti proizvoda, ali i
sigurnosti proizvoda te socijalnih aspekata. Opširnije.

Znakom za okoliš EUa potiče se prijelaz Europe na kružno gospodarstvo, a istodobno potičemo
održivu proizvodnju i potrošnju. Zahvaljujući transparentnim ekološkim kriterijima potrošači mogu
informirano odabrati proizvod bez ustupaka u pogledu njegove kvalitete. Isto tako, znakom za
okoliš nagrađuju se oni proizvođači koji se odluče dizajnirati proizvode koji traju, mogu se

popraviti, promiču inovacije i štede resurse, rekao je povjerenik EUa za okoliš, pomorstvo i
ribarstvo Karmenu Vella.
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