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Deti vidia Európu veselú a plnú farieb aj v tomto roku
Šírili sme osvetu o EÚ po našom regióne
Invest EÚ - podujatie k 30. výročiu programu Erasmus

Fotosúťaž - Rozmanitosť v Európe
Absolvoval si Erasmus+?
Alebo máš zaujímavú fotku
z dovolenky? Tak zbystri svoju pozornosť! Informačné centrum EUROPE DIRECT Senica
vyhlasuje „Fotosúťaž - Rozmanitosť v Európe“ pri príležitosti 30. výročia programu
Erasmus! Ide o program, ktorý
patrí k najúspešnejším aktivitám EÚ.
V priebehu rokov 2014 až
2020 ponúka Erasmus+ príležitosti na mobilitu zo všetkých
a do všetkých členských štátov
EÚ, aj za ich hranice. Tridsať
rokov mobility v rámci programu Erasmus (dnes Erasmus+)
umožnilo tisíckam mladých

ľudí vycestovať do inej európskej krajiny na účely štúdia, odbornej prípravy alebo
dobrovoľníctva. Dnes môžu
Európania voľne prekračovať hranice a zisťovať viac o
postojoch tých ostatných, vymieňať si skúsenosti a nápady, zdieľať hodnoty a začínať
spoločné projekty. A v tom je
aj podstata našej rozmanitosti v Európe, ktorá je aj hlavnou témou fotosúťaže pre rok
2017. Naše rozdielne kultúry,
krajiny kde žijeme, zvyky, tradície a rozdielne jazyky, ktoré
používame.
Viac na: europedirect.senica.sk/rozmanitostveurope/

Úvodník

Prvý polrok tohto roku sa niesol v znamení športu, seminárov
a výtvarných súťaží. Začiatok
roka bol veľmi optimistický,
farebný a veselý, keďže sme
sa už tradične spýtali našich
najmenších, akú predstavu majú
o EÚ tento rok prostredníctvom
výtvarnej súťaži.
Po našich najmenších sme
zamerali svoju pozornosť na
žiakov a študentov. Rozhodli
sme sa spraviť šnúru seminárov
po základných a stredných školách v našom regióne. Navštívili
sme Skalicu, Trnavu, Hlohovec,
Malacky ale nezabudli sme ani
na menšie školy v Šajdíkovych
Humenciach a Smrdákoch.

Zavítali k nám aj letné tábory

Že Senica je športujúce mesto
sme sa mohli presvedčiť v rámci
Challenge Day, keď sme dokázali zapojiť bezmála 1000 žiakov.
Leto je v plnom prúde, hlavou
nám víria nápady na nové akcie
hlavne na ďalší ročník Senického týždňa dobrovoľníctva, na
ktorí sa spolu s dobrovoľníkmi
veľmi tešíme.
Marek Štítny
manažér ED Senica
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Deti si odniesli okrem diplomov aj zaujimavé ceny

Deti vidia Európu veselú a plnú farieb aj v tomto roku
V stredu 18. januára 2017
sa v Informačnom centre Europe Direct Senica konalo
oceňovanie najlepších prác
z výtvarnej súťaže Aká bude
Európa 2017. Desiaty ročník
vernisáže otvorila svojim hudobným programom Natália Dujková zo ZUŠ Senica.
Zámerom výtvarnej súťaže je
každoročne vybrať spomedzi
všetkých výtvarných dielok tri
najlepšie, ktoré sú súčasne i
vzorom pre vreckový kalendárik Informačného centra Europe Direct. Ako uviedol hlavný
porotca, riaditeľ Záhorskej galérie J. Mudrocha a zároveň
výtvarník Štefan Zajíček, deti
sú veľmi talentované a vybrať
tie najlepšie práce nebolo vôbec jednoduché. Každé jedno
výtvarné dielo bolo výnimočné
a malo v sebe čosi na zamyslenie. Ich posolstvo bolo však

jednoznačné – vyjadrovalo jasnú budúcnosť pre Európu, plnú
farieb, usmiatych a šťastných
tvárí, spokojnú a súdržnú rodinu. Deti si taktiež prajú Európu
plnú kvetín, rôznych druhov
zvierat, čistú a krásnu prírodu.
Spolu sa do súťaže zapojilo 28
základných a materských škôl z
celého Slovenska, pričom víťazov bolo treba vybrať z takmer
300 výtvarných prác. Pozvanie
na vernisáž prijal aj zástupca
primátora mesta Senica Ján

Hurban, ktorého potešilo, že sa
do súťaže zapojilo veľmi veľa
detí, dokonca aj mimo nášho
kraja. Najvzdialenejšou školou, ktorá sa do súťaže zapojila
bola východoslovenská Spojená
škola internátna Ždaňa. Pre
všetkých, ktorí sa vernisáže nemohli zúčastniť, bude výstava
otvorená až do 31. marca 2017
v Informačnom centre Europe
Direct Senica na druhom podlaží MsÚ Senica.

Výstava prác vždy rozžiari naše centrum
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Žiaci spoznávali Európsku úniu pomocou interaktívnych hier

Deň Európy sme oslávili na základných školách
Prečo oslavovať len raz, keď
môžeme dvakrát? 9. mája sme
už tradične oslavovali „Deň Európy“. Práve v tento deň v roku
1950 Robert Schuman prezentoval svoj návrh na vytvorenie
organizovanej Európy. Takzvaná Schumanova deklarácia sa
považuje za začiatok budovania
EÚ. Symbolicky nasleduje po
dni osláv konca druhej svetovej vojny a pripomína, že to
bola práve európska integrácia,
ktorá po zničujúcom konflikte
priniesla svojim občanom už
desiatky rokov trvajúci mier a
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prosperitu.
My sme si naše oslavy „Dňa
Európy“ trocha viac predĺžili
a oslavovali sme na dvoch senických školách – na II. ZŠ
a III. ZŠ. V každej škole sme
mali iný program a študenti
mali možnosť sa naučiť niečo
nové. Na II. ZŠ sme si prichystali rôzne druhy európskych
jedál, medzi ktorými nechýbali
nemecké praclíky, francúzske
syrové špeciality a talianska
pizza. Žiaci súťažili v rôznych
súťažiach, ako je slepá mapa,
symboly a pamiatky kde si

Vždy dobre naladení dobrovoľníci, ktorí svojou dobrou náladou nakazia aj iných

mohli overiť ako poznajú Európu. III. ZŠ si pripravila i vlastné
súťaže, kde sa študenti mohli
zapojiť do online európskych
hier, pozrieť si zaujímavú prednášku o EÚ, ktorá nebola len
o faktoch, ale aj o zaujímavostiach jednotlivých krajín. Počas
celého dňa vytvárali študenti
veľký spoločný plagát a premenili svoje triedy na európske
krajiny ako Francúzsko, Fínsko,
Anglicko, Španielsko, Taliansko, Nemecko, ale nechýbalo
aj naše Slovensko.

Žiaci si okrem iného zahrali volejbalový miniturnajík

Challenge Day rozhýbal deti na školách aj dobrovoľníkov
Podľa posledných prieskumov z Eurobarometra sa celkovo 66% Slovákov športu venuje
málo alebo vôbec. S malou pravidelnosťou vykonáva fyzickú aktivitu 28% a pravidelne
športuje len 6% Slovákov. Ide
dokonca o horšie čísla ako je
priemer 28 štátov EÚ (kde športuje 33% resp. 8% ľudí).
Práve nízky záujem mladých
ľudí o šport bol jedným z dôvodom prečo sme sa rozhodli

Dobrovoľníkov sme odmenili opekačkou

usporiadať už štvrtý ročník
podujatia Challenge day. Celé
podujatie má v Senici dlhoročnú históriu, ktorá začala
už pred 19 rokmi. Práve vtedy
si mesto Senica zmeralo svoje
sily v športových disciplínach
spolu s inými mestami. My sme
sa touto tradíciou inšpirovali
a zorganizovali sme „súboj“
medzi senickými základnými
školami (27. júna 2017).
Najviac prekvapila svojim skokom z miesta Rebecca
Döme z 1. ZŠ, ktorá skočila až
296 centimetrov. Cez švihadlo
vedel najlepšie skákať Pavol
Škodáček z 1. ZŠ. Za minútu
skočil 160 x. Z prvého stupňa
bol najlepší Ondrej Svoboda
s 138 skokmi tiež z 1. ZŠ. Aj
2. ZŠ má svojho víťaza medzi
školami na prvom stupni a to
Adelu Bobekovú, ktorá zvíťazila v skoku z miesta, skokom
dlhým 196 cm.
Počas celého podujatia pomáhali na stanovištiach viacerí

Dobrovoľníci si skúsili aj netradičné športy

dobrovoľníci zo stredných škôl.
Senica môže byť právom hrdá,
že sa do mestských podujatí
zapája čím ďalej tým viac mladých dobrovoľníkov, ktorí chcú
vo svojom meste niečo zlepšiť
a majú snahu pomôcť. Ako
odmenu sme si pre nich pripravili popoludnie „Netradičných
športov“, ako Zorbing futbal,
Kin-ball, Kan jam, Spikeball, Indiaca, Ringo, OgoSport, Lakros.
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Športovali všetci. Skákali z miesta, šprintovali alebo hádzali frisbee

Taktiež by sa podujatie Challenge day nemohlo zorganizovať bez pomoci sponzorov a
partnerov ako firmy GH Studio,
Kikoprint, Coop Jednota Senica, Mestský podnik služieb,
RSMS, Tvojafirma.sk. Ďalšími
partnermi podujatia sa stali
všetky základné školy v meste, Luxor n. o., CVČ Stonožka,
Študentský parlament, Domka,
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Gooal Academy Senica, Holy
Gym, FitnessPower OC Branč,
Jumping Senica, Kus plastu,
Tenisový klub Senica. Mediálnymi partnermi boli Záhorí.sk,
Senica+, TV Sen, MY Záhorie,
Záhorák.
Jedným z najväčších športových podujatí v tomto roku
je nepochybne i Európsky týždeň športu, ktorý vyhlasuje

Žiaci prekonávali svoje limity. Predsa išlo o to, byť najlepší v meste

Európska komisia. Podujatie sa
uskutoční už tretíkrát koncom
septembra 2017 (23.9. – 30.9.).
Základným cieľom je podporovať pohyb, šport a zdravý životný štýl s viac ako 50 športovými aktivitami, sprievodnými
aktivitami a súťažami.

Rodičia podporujú svoje deti a vždy prídu na výstavu v hojnom počte aj so starými rodičmi

Deti presne vedia, ako by chceli stráviť dovolenku
Čo Vás napadne, keď sa
povie slovo dovolenka? Spomeniete si na svoju najlepšiu
dovolenku? Predstavíte si to
dlhé balenie kufrov, alebo ako
ležíte na pláži a oddychujete
pri mori, či chodíte po horách?
Túto istú otázku sme položili
deťom vo výtvarnej súťaži Ideme na dovolenku. Deti kreslili
kam by sa chceli ísť cez leto pozrieť, kde sa im najviac páčilo,
alebo na akú príhodu najradšej
spomínajú. Vernisáž výtvarnej
výstavy sa konala 22. júna na
MsÚ v Informačnom centre
Europe Direct Senica.
Pozvanie ako hlavný porotca
prijal výtvarník a maliar zo ZUŠ
Senica Štefan Orth, ktorý vyberal z viac ako 200 výtvarných
dielok. Celkovo sa do súťaže
zapojilo 18 škôl a ocenenie
bolo udelené v 4 kategóriách
– materské škôlky, I. i II. stupeň základných škôl a ZUŠ. Šéf
poroty ocenil, že prišlo veľmi
veľa kvalitných prác, pričom
vyzdvihol aj rôzne techniky
maľovania a taktiež niekoľko
kolektívnych prác. Medzi motívmi sa najčastejšie objavovali
dovolenky pri mori, v Tatrách,

cesta lietadlom, autom ale dokonca i cesta balónom. Samostatnú cenu udelil zástupca
primátora mesta Ján Hurban,
ktorý odmenil výtvarnú prácu
s netradičným farebným mestečkom. Pri vernisáži oceneným
deťom zagratuloval a všetkým
zaželal pekné prázdniny, ale
najmä zvýšenú opatrnosť na
ich cestách.
Výtvarná vernisáž Ideme
na dovolenku nebola jedinou,
ktorú sme v tento týždeň pod-

porili. Aktívne sme sa zapojili
do výtvarnej súťaže Hasičský
deň očami detí, pri príležitosti
podujatia Mesta Senica „Hasičská súťaž o pohár primátora mesta“. V tejto súťaži mali
deti nakresliť, čo sa im počas
dňa páčilo, pričom mali len
obmedzený čas na vytvorenie
svojej práce. Ocenené boli prvé
tri miesta, udelené dve čestné
uznania a ocenenie dostala aj
rodinka, v ktorej maľovali viacerí členovia.

Fotka so svojou prácou nesmie chýbať v ich albumoch
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Študenti sa dozvedeli zaujimavé fakty o EÚ, ako napríklad že Malta je najhustejšie obývanou členskou krajinou

Šírili sme osvetu o EÚ po našom regióne
12 škôl, cez 600 študentov
a viac ako 1400 minút o Európe
je vzdelávacie podujatie „Brána
informácií otvorená“, ktoré sme
usporiadali pre stredné školy v
regióne.
Študenti sa naučili o čom je
Biela kniha, aké sú priority Európskej komisie, zaujímavosti
z krajín Európy alebo súťažili
medzi sebou v tímoch, kto vie
o Európskej únii viac. Motiváciou pre študentov boli európske výhry, ktoré v súťaži vždy
získal ten najlepší tím.
Dozvedeli sa aké majú možnosti a spoznali organizácie,
ktoré im môžu pomôcť cestovať,
viac na sebe pracovať alebo
si ľahšie nájsť prácu. Jedným
z najnovších a najväčších projektov Európskej komisie, ktorý
je zameraný na mobilitu mladých ľudí je „Európsky zbor
solidarity“. Cieľom je motivovať mladých ľudí robiť viac
dobrovoľných aktivít, cestovať
a spoznávať regióny Európy.
Prostredníctvom dobrovoľných
aktivít zvýšiť svoje možnosti na
trhu práce, nazbierať nové skúsenosti a vďaka pobytu v zahraničí sa naučiť napríklad plynule
cudzí jazyk. Taktiež ich tento
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projekt učí väčšej samostatnosti
a majú väčší rozhľad. Dobrovoľníctvo je v porovnaní so Slovenskom oveľa viac rozšírené
a najmä pre zamestnávateľov
je signálom, že sa mladý človek
zaujíma o svoje okolie a chce
sa učiť nové veci.
Okrem toho, že sme celý týždeň mali prednášky pre študentov u nás v Informačnom
centre Europe Direct Senica,
rozhodli sme sa navštíviť aj
niektoré školy v našom okolí
– ZŠ v Smrdákoch, Obchodnú
akadémiu v Trnave, Gymnázium v Hlohovci, Gymnázium
v Malackách, Gymnázium J. B.
Magina Vrbové, Via Humana
a Zdravotná škola v Skalici.
Snažíme sa naše Európske semináre rozšíriť pre čo najširší
okruh študentov, keďže školy
majú veľmi obmedzený počet
vyučujúcich hodín a téme Európskej únii sa venujú len veľmi
okrajovo.
V utorok 7. mája sme navštívili škôlku MŠ Kolónia. Naviazali sme tak na pokračovanie
úspešného vzdelávacieho projektu pre deti s názvom „Brána
informácií otvorená pre materské škôlky“.

V rámci tohto projektu sa
snažíme zábavnou formou deti
oboznámiť s krajinami Európy,
s jej zaujímavosťami a najvýznamnejšími pamiatkami. Deti
sa tak prostredníctvom zábavnej rozprávky „Ako Žofka cestovala po Európe“, dozvedeli,
že pizza a špagety pochádzajú
z Talianska, krajinou hudby
a tanca je slnečné Španielsko,
tú najlepšiu čokoládu si môžu
kúpiť v Belgicku alebo, že ak sa
vyberú do Anglicka určite by si
mali pribaliť na cestu dáždnik.
Deti boli skutočne veľmi
šikovné a na veľa otázok vedeli veľmi rýchlo a pohotovo
odpovedať. Svojimi vedomosťami nás dokonca i prekvapili. Na záver si deti zasúťažili
v hádzaní euroloptičiek a za
ich usilovnosť sme ich odmenili
omaľovánkami a vzdelávacími
knižkami o Európskej únii.
Okrem škôlky na Kolónii sme
taktiež navštívili škôlku v Šajdíkových Humencoch a v Smrdákoch. Cez letné prázdniny sme
usporiadali aktivity pre letné
tábory z organizácií Domka
a Gooal Academy Senica.

Študenti preukázali vedomosti o EÚ v Mladom Európanovi
Viete koľko krajín patrí do
Európskej únie? Aké sú jej hlavné symboly, alebo kedy vstúpilo
Slovensko do eurozóny? V utorok 11. apríla sa v Dome kultúry
Senica uskutočnila regionálna
súťaž Mladý Európan, kde si
študenti z 13 stredných škôl
z regiónu zmerali svoje vedomosti a znalosti o Európskej
únii. Mladý Európan sa niesol
v duchu osláv, keďže práve
tento rok si Európska únia pripomína 60. výročie podpísania
Rímskych zmlúv a 30. výročie
vzniku programu Erasmus.
Súťaž pozostávala z testu
o Európskej únii, jazykovej krížovky a obrázkového kvízu.
„Boli tam ťažšie otázky, ale aj
menej náročné. Otázky boli
o histórii únie, jej inštitúciách,
rozširovaní, o členských štátoch

a o mnohom inom, čo má niečo
spoločné s Európu. Najviac sa
mi páčilo druhé kolo, jazyková
tajnička, ktorá je skôr o tímovej
práci a rýchlosti, vyjadril sa
jeden zo študentov, ktorý celú
súťaž ocenil ako dobrú skúsenosť, a ak by mohol, do súťaže
by sa zapojil aj nabudúce.
Napokon sa do záverečného
finále prebojovali tri školy: OA
Trnava, Gymnázium Malacky a
SSOŠP Senica. Svoje vedomosti
si študenti z týchto škôl ešte
otestovali v troch kategóriách
obrázkového testu, kde museli
spoznať osobnosti, dominanty
a symboly.
Postup do národného kola si
nakoniec vybojovala Súkromná
stredná odborná škola podnikania Senica, ktorá preukázala
najviac vedomostí a svojím ví-

ťazstvom si zabezpečila postup
na národné kola do Bratislavy.
To sa uskutočnilo v hoteli Bôrik
6. 6. 2017. Reprezentanti nášho
regiónu sa síce neumiestnili, ale
získali nové skúsenosti, poznatky a vedomosti.

Študentov najviac potrápil test o EÚ

Do práce na bicykli

Roaming zrušený

„MILIÓN kilometrov odjazdených v rámci kampane Do
práce na bicykli. Neuveriteľné číslo rovnajúce sa 25 cestám okolo sveta bolo pokorené vďaka 160-tisíc jazdám,
ktoré súťažiaci absolvovali na

Na to, aby pre vás roamingové poplatky už neplatili nemusíte robiť nič. Od 15. júna
totiž operátor automaticky
prestane účtovať roamingové
služby. Tieto pravidlá sa na
vás vzťahujú pri telefonovaní
(na mobilné telefóny a pevné linky), zasielaní textových
správ (SMS) a využívaní dátových služieb v zahraničí.
Za využívanie týchto služieb
počas ciest v rámci EÚ platíte úplne rovnakú cenu ako
doma. V praxi vám váš operátor jednoducho naúčtuje vašu
roamingovú spotrebu alebo ju
odráta z objemu vášho domáceho tarifného plánu/balíka.

dvoch kolesách. Ako súťažný
tím EUROPE DIRECT SENICA, sme tak podporili kampaň
s cieľom vymeniť naše autá
za bicykle a spraviť tak niečo
pre naše životné prostredie.
Ak ste fanúšikovia bicyklovania
ako my, určite nezabudnite na „European Mobility
Week“, ktorý bude prebiehať od 16. – 22. septembra
2017! Tohtoročná téma je
zameraná na „zdieľanie“.
Práve vďaka zdieľaniu
môže byť naše cestovanie
viac lacnejšie, zábavnejšie
a súčasne môžeme spoznať
nových ľudí. Registrácia
je už otvorená! Viac na
stránke: http://www.mobilityweek.eu/

Aj my sme podporili akciu a jazdili do práce na bicykli
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Zaujimavú diskusiu o EÚ rozprúdil veduci Zastúpenia EK na Slovensku pán Dušan Chrenek. Nevyhol sa ani otázkam o budúcnosti EÚ či migrácii

Invest EÚ - podujatie k 30. výročiu programu Erasmus
Mladý človek má možno viac
možností, ako by si myslel!
Aj o tom sa mohol v piatok
26. mája presvedčiť každý,
kto sa zúčastnil podujatia Invest EU – Erasmus+ v Dome
kultúry v Senici. To v našom
meste organizovalo Informačné centrum Europe Direct Senica, pričom celú záštitu nad
podujatím prevzalo Zastúpenie Európskej komisie na
Slovensku. Takéto informačné
podujatie pre mladých prebiehalo aj v ďalších 6 mestách
na Slovensku. Cieľom podujatia bolo zvýšiť povedomie
ľudí v regiónoch o Európskej
únii a o projektoch financovaných z európskych zdrojov
vo forme diskusií, aktivít, či
kvízov, s možnosťou vyhrať
množstvo atraktívnych cien.
A taktiež ukázať mladým ich
možnosti, ktoré im EÚ ponúka.

Organizácie Iuventa, Mladiinfo, Dofe a Inex usporiadali
pre študentov semináre o tom,
aké ľahké je dnes pre mladých
vycestovať do zahraničia, zažiť zaujímavú stáž v niektorej
z metropol v Európe, alebo ako
sa stať európskym dobrovoľníkom.
Čo nové v budúcnosti pripravuje Európska komisia pre
mladých, alebo čo spôsobí vystúpenie Veľkej Británie z EÚ,
sme si mohli vypočuť v diskusii s vedúcim Zastúpenia
Európskej komisie na Slovensku
Dušanom Chrenekom. Vďaka
aplikácii Sli.do sa zapojil do
diskusie každý kto mal otázku,
ale nemal odvahu sa spýtať
verejne.
Celé podujatie sa popoludní presunulo z kultúrneho
domu na námestie, kde pokračoval program s rôznymi

Študenti svojimi vedomosťami mohli získať zaujimavé ceny

súťažami a kvízmi. V rámci
outdoorového podujatia sa
uskutočnila súťaž EU Hunt. Tá
bola zameraná na poznávanie
svojho mesta a projektov financovaných z európskych fondov,
ktoré zlepšujú život v regióne.
Víťazným týmom sa stala trieda
zo SSOŠP Senica.
Informačné centrum Europe
Direct Senica sa stalo neodmysliteľnou súčasťou mládežníckeho života v našom meste
a pripravuje množstvo aktivít
i v celom regióne už viac ako
12 rokov. Za ten čas zorganizovali stovky besied, prednášok, výstav, výtvarných či
športových súťaží s témou EÚ.
Vedúceho Zastúpenia Európskej komisie Dušana Chreneka
sme sa spýtali ako hodnotí
činnosť senického ED: „Patrí
medzi najaktívnejších v sieti
12 Europe Direct na Slovensku my sme veľmi spokojní
s ich prácou, robia veľa aktivít
pre mladých. Som rád, že je to
v spolupráci s Mestom Senica a ďalšími inštitúciami, čo
dodáva ich práci väčší punc.
Robia dobré podujatia a patria
k najlepším. Dobré korene tu
zapustilo dobrovoľníctvo a váš
Senický týždeň dobrovoľníctva. Dobrovoľníctvo dáva mladým veľkú šancu – pomáhajú
druhým a pomáhajú aj sebe.
Otvára im to cestu do Európy,
získajú skúsenosti.“

