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Co nam daje
cyfrowy świat.

lipiec 2012

Prawie 27 tys. Europejczyków wzięło udział w
najnowszych badaniach Eurobarometru na
temat komunikacji elektronicznej
Ankieta miała dać odpowiedź na pytanie
o dostępność usług telekomunikacyjnych
oraz sposoby korzystania z nich w
gospodarstwach domowych i przez osoby
indywidualne. Zebrane dane pozwolą lepiej
poznać korzyści, jakie daje Europejczykom
stale rosnący, konkurencyjny i innowacyjny
cyfrowy świat.
Badania na temat komunikacji elektronicznej
prowadzone są od 2006 roku. W tegorocznej
edycji
szczególny
nacisk
położono
na poznanie opinii konsumentów nt.
przejrzystości informacji, jakości usług i
możliwości zmiany ich dostawcy.
Szczegółowe informacje o wynikach ankiety
dostępne są na stronie:
http://ec.europa.eu/public_opinion/
archives/eb_special_399_380_en.htm#381

Niższe ceny
roamingu.
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Zaczął się lipiec? Telefonowanie za granicę
jest tańsze! W życie weszły nowe przepisy
Komisji Europejskiej.
Od 1 lipca za minutę wychodzącego
połączenia
międzynarodowego
nie
powinniśmy płacić więcej niż 29 eurocentów.
Połączenia
przychodzące
kosztują

maksymalnie 8 eurocentów za minutę,
esemesy 9 eurocentów, a przesłanie
megabajta danych – 70 eurocentów.
Wprowadzone przez Unię Europejską
maksymalne
stawki
oznaczają
duże
oszczędności
dla
Europejczyków.
Obniżenie opłat za przesył danych – czyli
internetowy dostęp np. do map czy sieci
społecznościowych - sprawi, że w kieszeni
przeciętnego przedsiębiorcy robiącego
interesy w Europie zostanie ok. 1000 euro
rocznie. Wyjeżdżająca na zagraniczne wakacje
rodzina może zaoszczędzić ok. 200 euro.
W sumie – biorąc pod uwagę również
ceny rozmów i esemesów – konsumenci
wydawać będą na międzynarodowe
usługi telekomunikacyjne o 75 proc. mniej
pieniędzy niż w roku 2007.
Więcej informacji na stronie: http://ec.europa.
eu/information_society/activities/roaming/
index_en.htm

Mocarstwa
kontra
wykorzystywanie
nieletnich.
Unia Europejska i Stany Zjednoczone
zawarły Globalny Sojusz na rzecz zwalczania
przypadków wykorzystywania seksualnego
dzieci
z
wykorzystaniem
internetu.
Przedstawiciele USA i UE zaapelowali
do rządów na całym świecie o
dołączenie do inicjatywy. Jej celem jest
stworzenie jednolitego frontu na rzecz
zwiększenia wykrywalności przypadków
wykorzystywania dzieci, zapewnienia lepszej

opieki poszkodowanym oraz wspólnego
ścigania sprawców.
Problem seksualnych nadużyć wobec
dzieci z wykorzystaniem internetu ma
charakter globalny. Pliki z pornografią
dziecięcą bez problemów pokonują
granice, co oznacza powielanie krzywd
wyrządzanych
dzieciom,
których
wykorzystywanie zostało uwiecznione.
Osoby rozpowszechniające pornografię
dziecięcą
działają
głównie
w
międzynarodowych grupach internetowych,
wykorzystując skomplikowane technologie
i zabezpieczenia, by udaremnić wysiłki
organów ścigania mające na celu ich
wykrycie.
Zróżnicowanie
przepisów
w poszczególnych krajach jest dla
stróży
prawa
wielkim
wyzwaniem.
Oficjalną inaugurację działalności Globalnego
Sojuszu zaplanowano na grudzień 2012 r.
Więcej szczegółów na stronie
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.
do?reference=IP/12/680&format=HTML&
aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Program
Wolontariatu
Długoterminowego
Wystartował
Program
Wolontariatu
Długoterminowego – inicjatywa, która
umożliwi
finansowanie
wolontariatu
dla wszystkich, chcących zaangażować
się społecznie poza miejscem swojego
zamieszkania.
Tworząc
Program
Wolontariatu
Długoterminowego
chcieliśmy
stworzyć
alternatywę dla wolontariatu zagranicznego.
Jeśli wolontariusze są chętni do wyjazdu

do innych organizacji, aby rozwijać swoje
umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia,
to nie muszą jechać na drugi koniec świata.
Równie dobrze mogą znaleźć organizację w
innej części Polski – mówi Karol Krzyczkowski,
koordynator
Programu
Wolontariatu
Długoterminowego w Centrum Wolontariatu
w Warszawie. – Dotychczas taki wyjazd był
niemożliwy lub był związany z kosztami, jakie
musiał ponieść wolontariusz. Program daje
możliwość uzyskania wsparcia finansowego
pokrywającego te koszty.
Pomysł na rozpoczęcie w Polsce wolontariatu
długoterminowego powstał w ramach pracy
zespołów roboczych podczas Europejskiego
Roku Wolontariatu 2011. Przygotowana
„Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu
w Polsce” wskazała jako jeden z priorytetów
tworzenie warunków do rozwoju wolontariatu
długoterminowego w Polsce, wzorowanego
na podobnych programach działających
w wielu innych krajach. Przykładami mogą
być działający w Niemczech Dobrowolny
Rok Socjalny (Freiwilliges Soziales Jahr) czy
Amerykańskie Teach for America i City Year.
W Programie Wolontariatu Długoterminowego można wyjechać na wolontariat
na okres od 6 do 12 miesięcy. Warunkiem
uczestnictwa jest zaangażowanie się w
pełnym wymiarze czasu pracy. W trakcie
wolontariatu jego uczestnik nie może
wykonywać żadnej pracy zarobkowej.
Rozpoczęcie rekrutacji zaplanowane jest na
początek sierpnia 2012 r. Obecnie trwa nabór
organizacji chcących przyjąć wolontariuszy.
Więcej informacji pod adresem warszawa@
wolontariat.org.pl
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Analizy zlecone przez Komisję Europejską
nie pozostawiają wątpliwości: przyuczanie
do zawodu i staże organizowane w
państwach członkowskich muszą lepiej
odpowiadać na wymagania rynku pracy,
być bardziej dopasowane do potrzeb
biznesu i dawać młodym ludziom
większą gwarancję jakości i perspektyw
zawodowych.
Dramatycznie wysokie bezrobocie
wśród młodzieży w Europie zmusza
państwa członkowie do podejmowania
natychmiastowych działań. Jednym z
priorytetów jest zagwarantowanie młodym
ludziom bezpiecznego przejścia z etapu
nauki na rynek pracy. Opracowane na
zlecenie Komisji Europejskiej analizy
wskazują szereg zadań do wykonania, by
osiągnąć ten cel.
Raport dotyczący przyuczania do zawodu
zaleca m.in. ujednolicenie norm jakości
dotyczących nauki obejmującej przyuczenie
do zawodu, osiągnięcie równowagi między
konkretnymi umiejętnościami zawodowymi a
ogólnymi umiejętnościami i kompetencjami,
oraz zaangażowanie partnerów społecznych
w projektowanie i organizowanie praktyk.
Analiza poświęcona stażom rekomenduje
natomiast stworzenie jasnej definicji tego
pojęcia, organizowanie staży w ramach
studiów – a nie po nich, oraz zwiększenie
przejrzystości procesu rekrutacji stażystów.
Wyniki analiz zostaną wykorzystane w trakcie
przygotowywania dwóch inicjatyw Komisji:
projektu zalecenia Rady w sprawie gwarancji
dla młodzieży (zapewnienia im pracy, nauki
lub dalszego szkolenia w ciągu czterech
miesięcy od momentu ukończenia szkoły)

oraz Ram Jakości Staży.
Więcej szczegółów na
Europejskiej

stronie

Komisji

Jak ujarzmić
Internet.
Wiesz, co należy zrobić, by korzystanie
z internetu przynosiło jak najwięcej
korzyści, a jak najmniej niebezpieczeństw?
Prześlij swoje pomysły do Brukseli.
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje
społeczne w sprawie przyszłości usług
internetowych. W specjalnej ankiecie zadaje
szereg pytań na temat przejrzystości usług,
problemów przy zmianie ich dostawcy oraz
zarządzenia ruchem w sieci. Konsultacje to
element realizacji zobowiązań Komisji do
zagwarantowania otwartości internetu.
Kwestie poruszone w ramach konsultacji
pojawiły się wcześniej w ramach debaty
o „neutralności sieci”, która toczyła się w
Europie w ciągu ostatnich kilku lat. Ankieta
opiera się również na wynikach analiz
przeprowadzonych przez Organ Europejskich
Regulatorów
Łączności
Elektronicznej
(BEREC).
Swoje zdanie w ramach konsultacji wyrazić
mogą
przedsiębiorstwa
świadczące
usługi internetowe, twórcy treści i
oprogramowania sieciowego, wytwórcy
sprzętu telekomunikacyjnego, inwestorzy,
władze publiczne oraz konsumenci i ich
stowarzyszenia. Procedura zakończy się 15
października 2012 r.
Więcej informacji na stronie:
http://ec.europa.eu/information_society/
digital-agenda/actions/oit-consultation/
index_en.htm

Europejski Dzień
Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego.
4. Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego:
większe
zaangażowanie
młodych w bezpieczeństwo na drogach
Wypadki drogowe w dalszym ciągu
stanowią główną przyczynę śmierci i
niepełnosprawności młodych ludzi w Europie
i na całym świecie. 19 proc. śmiertelnych
ofiar wypadków drogowych w UE w 2010 r.
to osoby w wieku 18-25 lat, pomimo faktu,
że ten przedział wiekowy obejmuje zaledwie
10 proc. ludności. Oznacza to, że dla osób w
wieku 18-25 lat ryzyko śmierci w wypadkach
drogowych jest dwukrotnie wyższe niż
przeciętnie. Dlatego też obchodzony dzisiaj
4. Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego poświęcony jest młodym
ludziom. Ważnym wydarzeniem będzie
konferencja organizowana wspólnie przez
Komisję Europejską i prezydencję cypryjską
w Nikozji. W całodniowych dyskusjach,
prezentacjach i warsztatach wezmą udział
grupy zrzeszające młodych ludzi, organizacje
i zajmujący się bezpieczeństwem ruchu
drogowego urzędnicy z UE i państw
sąsiadujących.
Odpowiedzialny
za
transport
wiceprzewodniczący Komisji Siim Kallas
stwierdził: „Nie możemy zgadzać się na
tragiczną śmierć młodych ludzi na drogach
Europy. Jestem bardzo zaniepokojony ilością
wypadków spowodowanych używaniem
narkotyków lub alkoholu, zwłaszcza
w przypadku młodych ludzi. Jestem
przekonany, że możemy zredukować do

zera liczbę śmiertelnych ofiar wypadków
drogowych w Unii Europejskiej. W ciągu
ostatnich 10 lat udało nam się już wiele
osiągnąć, jednak przed nami jeszcze daleka
droga. Dalszych ofiar unikniemy wyłącznie
jedynie wówczas, gdy uda nam się zmienić
mentalność młodych ludzi.”
W
wypadkach
drogowych
ginie
niewspółmiernie wysoka liczba osób w wieku
18-25 lat. W 2010 r.:
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• w wypadkach drogowych zginęło 31 tys.
osób w wieku 18-25 (80 proc. mężczyzn i
20 proc. kobiet)
• w 40 proc. śmiertelnych wypadków
kierowca należał do wspomnianej grupy
wiekowej
• w 25 proc. przypadków śmierci kierowcy
należał on do wspomnianej grupy
wiekowej (81 proc. mężczyzn i 19 proc.
kobiet)
• ofiary śmiertelne wśród młodych ludzi
w podziale na środek transportu: 66
proc. - samochody osobowe; 20 proc.
- motocykliści; 2 proc. - piesi; 8 proc. rowerzyści, 4 proc. - inne pojazdy (pojazdy
ciężarowe, autobusy itp.)
Na organizującym 4. Europejski Dzień
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Cyprze
dane te są jeszcze bardziej alarmujące.
Do omawianej kategorii wiekowej należy
tam 23 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych
wypadków drogowych. Dalsze dane
dotyczące wypadków drogowych w podziale
na grupy wiekowe i kraj są dostępne w bazie
danych CARE Komisji Europejskiej.
Śmierci młodych ludzi można uniknąć. W
latach 2001-2010 liczba ofiar śmiertelnych
dla przedziału wiekowego 18-25 lat
zmalała o 49 proc., przy czym dla ogółu
społeczeństwa spadek wyniósł jedynie 43
proc. W odniesieniu do młodych kierowców
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ryzyko jest szczególnie duże, jednak liczba
ofiar śmiertelnych w tej grupie spadła w tym
samym okresie o 55 proc.
Aby jednak osiągnąć cel, jakim jest
zmniejszenie liczby ofiar wypadków
drogowych o połowę do 2020 r., niezbędne
jest aktywne zaangażowanie młodych ludzi.
Młodzi Europejczycy powinni przyczynić
się do zwiększania bezpieczeństwa ruchu
drogowego, np. poprzez dzielenie się
pomysłami w zakresie nowych rozwiązań.
Kontekst
4. Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego jest organizowany przez
Komisję Europejską i cypryjską prezydencję
UE. Poświęcony został kwestiom takim
jak budowanie kultury ruchu drogowego
wśród młodych ludzi, warsztaty edukacyjne,
egzekwowanie przepisów i niebezpieczne
zachowania. Pełny program znajduje się na
stronie internetowej tego wydarzenia.
Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego ma na celu, z jednej strony,
uwrażliwienie decydentów i opinii publicznej
na problemy związane z bezpieczeństwem
drogowym, a z drugiej – zmianę zachowań
użytkowników dróg, tak aby transport stał się
bezpieczny i dostępny dla wszystkich.
W tym dniu nastąpi też oficjalne otwarcie
strony Europejskiego Forum Młodzieży
w sprawie Bezpieczeństwa na Drodze na
Facebooku, gdzie prowadzone będą dyskusje
i kampanie informacyjne z udziałem rosnącej
liczby młodych aktywistów zajmujących
się bezpieczeństwem ruchu drogowego.
Ponadto w skierowanym do młodych ludzi
nowym filmie poświęconym bezpieczeństwu
na drogach przekazana zostanie informacja,
że w latach 2001-2010 udało się nie dopuścić
do śmierci 100 tys. osób – zaś działając razem
możemy do 2020 r. zwiększyć tę liczbę.
Pierwszy Europejski Dzień Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego zorganizowany w 2007

r. poświęcony był młodym kierowcom. W
drugiej edycji w 2008 r. zwrócono szczególną
uwagę na bezpieczeństwo drogowe w
środowisku miejskim. Trzeci Europejski
Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
zorganizowany w 2010 r. dotyczył
transgranicznej walki z wykroczeniami.
Zob. również plan działania UE na rzecz
bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata
2011-2020 obejmujący kwestie jakości
szkolenia
młodych,
początkujących
kierowców oraz kampanii dotyczących
bezpieczeństwa skierowanych do młodych
ludzi.
Dodatkowe informacje:
Strona internetowa Komisji Europejskiej
poświęcona bezpieczeństwu ruchu
drogowego
Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds.
Mobilności i Transportu

KONKURSY

Zrób coś na rzecz
różnorodności
Nakręć dwuminutowy film lub zrób
zdjęcia pokazujące, co znaczą dla ciebie
różnorodność i walka z wykluczeniem. Weź
udział w konkursie organizowanym przez
Centrum UNESCO we Florencji, Alliance of
Civilisations ONZ i ich partnerów.
Konkurs ma uświetnić Światowy Dzień na
rzecz Różnorodności Kulturowej - w trosce
o dialog i rozwój. Zadaniem uczestników
z całego świata będzie nagranie filmu lub
zrobienie zdjęć, które odpowiadać będą na
pytania:
–– jak rozumiesz hasło „różnorodność i walka
z wykluczeniem”?

–– dlaczego różnorodność ma dla ciebie
znaczenie?
Filmy nakręcić można w dowolnym języku.
Jeśli jednak jest on inny niż angielski,
francuski, włoski lub hiszpański, konieczne
jest dołączenie napisów. Prace powinny być
oryginalne i wcześniej niepublikowane.
Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15
sierpnia 2012 r.
Więcej informacji na stronie www.unaoc.
org/actions/campaigns/do-one-thing-fordiversity-and-inclusion/contest/

Konkurs „Show
Me Inclusion”
Wiesz, jak w codziennym życiu dbać o
równe prawa osób niepełnosprawnych?
Nakręć o tym film i zdobądź atrakcyjne
nagrody.
Swoje prace nadsyłać mogą osoby w
wieku od 12 do 26 lat. Mogą to być
nie tylko filmy – organizatorzy czekają
również na pliki muzyczne, rysunki i szkice.
Ich tematem powinno być włączenie
społeczne
osób
niepełnosprawnych,
znaczenie tego problemu, potencjał osób
z niepełnosprawnościami, ich prawa oraz
zaangażowanie w walkę z ubóstwem.
Najlepsze prace zostaną pokazane w trakcie
Światowego Dnia Walki z Ubóstwem,
przypadającego 17 października 2012 r.
Później, po profesjonalnej obróbce, będą
wykorzystywane w kampaniach społecznych
na rzecz niepełnosprawnych.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 16
października 2012 r.
Więcej informacji na stronie www.
endexclusion.eu/contest

Mistrzostwa
młodych
inżynierów.
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26 czteroosobowych zespołów weźmie
udział w wielkim finale konkursu European
BEST Engineering Competition (EBEC).
Impreza startuje już 1 sierpnia w chorwackim
Zagrzebiu.
EBEC to największy konkurs dla studentów
kierunków
technicznych
w
Europie.
Podzielony jest na trzy etapy, a bierze w
nim udział 80 czołowych uniwersytetów
z 26 krajów Europy – w sumie aż 5 tysięcy
osób! Celem konkursu jest poszukiwanie
nowatorskich pomysłów i rozwiązań
dla
problemów
zgłoszonych
przez
przedsiębiorstwa.
W Zagrzebiu rywalizować będą laureaci 13
regionalnych i krajowych etapów konkursu
EBEC. Zmierzą się z prawdziwymi wyzwaniami
inżynierii w dwóch kategoriach: Team Design
(szukanie praktycznych rozwiązań i budowa
prototypu) oraz Case Study (opracowanie
hipotetycznego rozwiązania rzeczywistego
problemu). Impreza potrwa do 8 sierpnia.
Więcej informacji o konkursie na stronie:
http://ebec.best.eu.org
http://ec.europa.eu/justice/fdad/cms/stopdiscrimination/?langid=en
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