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Κάτι ετοιμάζεται… η Νεολαία της Καλαμάτας σε Κίνηση
Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτας συμμετείχε, την Δευτέρα 30 Ιουνίου, στην προπαρασκευαστική συνάντηση που έγινε στα γραφεία της Αντιπροσωπείας της ΕΕ, στην Αθήνα., σχετικά με τις εκδηλώσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην Καλαμάτα από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης «Νεολαία σε Κίνηση»
Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία της ΕΕ που ξεκίνησε το 2010 στα πλαίσια
της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη και έκτοτε, έχει ταξιδέψει με επιτυχία σε περισσότερα από 20 κράτη-μέλη
της ΕΕ.
Η πρωτοβουλία λειτουργεί ως μια εργαλειοθήκη, που περιέχει διάφορα μέτρα για να
αναπτύξουν οι νέοι γνώσεις και δεξιότητες, που θα τους παρέχουν τα εχέγγυα για
την επαγγελματική τους πρόοδο, μέσω της αυξημένης ποιότητας στην εκπαίδευση
και την επαγγελματική κατάρτιση και του εύρους των ευκαιριών που διανοίγονται
μπροστά τους.
Οι νέοι θα μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης
σπουδών ή εργασίας στο εξωτερικό που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να συζητήσουν
με άλλους νέους που έχουν ήδη επωφεληθεί από αυτές και να μάθουν πώς πραγματικά είναι η εμπειρία αυτή.
Φορείς όπως το ΙΚΥ, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ο ΕΟΠΠΕΠ, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εργασίας, ο Δήμος Καλαμάτας, το Γραφείο Υποδοχής
Συνεδρίων και Θεματικού Τουρισμού Μεσσηνίας (CVB) και το Κέντρο Ευρωπαϊκής
Πληροφόρησης Καλαμάτας θα λάβουν μέρος στην όλη διοργάνωση, συμβάλλοντας
στην βελτίωση της κινητικότητας και της απασχολησιμότητας στην Ευρώπη.
Το πρόγραμμα θα πλαισιώνεται από ποικίλες άλλες δραστηριότητες που θα έχουν
ψυχαγωγικό χαρακτήρα όπως μουσικές παραστάσεις, προβολές βίντεο κλπ.
Περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/youthonthemove/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=en

Στον αστερισμό της Ευρώπης

Βουτιά στην πολυμορφία, την ελεύθερη έκφραση και τη δημιουργία πραγματοποίησε το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης
Καλαμάτας, στο 8ο Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας, 11-13 Ιουλίου,
με τη συμμετοχή πολιτών από κάθε μέρος της γης, αναπτύσσοντας την συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ομάδων ανθρώπων
σε μια ενιαία κοινωνία, την ευρωπαϊκή κοινωνία.
Πλήθος κόσμου πέρασε από το τρίκυκλο μας, προμηθεύτηκε
έντυπα της Επίσημης Υπηρεσίας Εκδόσεων της ΕΕ και έγραψε
στο Αστέρι της Ευρώπης τι θα ήθελε να αλλάξει στην Ευρώπη ή
τι θα έκανε αν ήταν στο τιμόνι της Ευρώπης.
Όλες οι επιθυμίες που καταγράφηκαν στο αστέρι αυτό, το τρίτο βράδυ συγκεντρώθηκαν και οι πολίτες έλαβαν ενημέρωση
σχετικά με την ήδη υπάρχουσα ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα
που κατέγραψαν, ενώ όλοι συμφώνησαν ότι πρέπει να ληφθεί
περαιτέρω πρόνοια εκ μέρους της ΕΕ κυρίως όσον αφορά την
καθημερινότητα των πολιτών αλλά και τις ευρέως αναπτυσσόμενες τάσεις ευρωσκεπτικισμού στα σύνορα της ΕΕ.
Όλοι λοιπόν μπήκαμε στον αστερισμό της Ευρώπης και υψώσαμε
την φωνή μας σαν ευχή για το μέλλον της Ευρώπης γιατί η αίσθηση ενότητας, ασφάλειας και αλληλεγγύης που παρέχει η ΕΕ είναι
δικαίωμα κάθε πολίτη.
Χαρακτηριστική είναι η προσέγγιση φίλων από το εξωτερικό που
βλέποντας την πινακίδα «EUROPE Direct», άλλοι γνωρίζοντας
το δίκτυο και άλλοι όχι, μας έλεγαν “Hi I’m European”, “Me too”
απαντούσα και βρίσκαμε το κοινό που μας ενώνει παρά τις γεωγραφικές, γλωσσικές ή όποιες διαφορές. Αυτή είναι οι Ευρώπη!
Όλοι εμείς ενωμένοι!
Η ενημέρωση των πολιτών και η παροχή πληροφοριών από το
Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτας συνεχίζεται! Θα
μας βρείτε στα γραφεία μας, Αριστομένους 91, 3ος όροφος και
στο INFO KIOSK Αριστοτέλους 7 & Φιλελλήνων, όπου παρέχεται
πληροφόρηση για ποικίλα ευρωπαϊκά θέματα.

Europe Direct Καλαμάτας, γραφείο ενημέρωσης του Ευρωπαίου πολίτη, μάθε τα δικαιώματά σου στο 2721110350
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Διοργάνωση Σεμιναρίων Europe Direct Καλαμάτας για το Πρόγραμμα «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση στο Ν. Μεσσηνίας»
Το Έργο «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση στο Ν. Μεσσηνίας» του
οποίου φορέας υλοποίησης είναι η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αριστομένης»
απευθύνεται σε ανέργους, νέους αγρότες, επιστήμονες και επαγγελματίες
των Δήμων Καλαμάτας, Οιχαλίας, Μεσσήνης, Δυτικής Μάνης και Τριφυλίας
και αποσκοπεί στην παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών
για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη, καθώς και την ενδυνάμωση & προώθησής τους στην απασχόληση.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το Έργο περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα ενεργειών όπως: Δικτύωση, Ενέργειες Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης, Κατάρτιση – Επιμόρφωση, Πληροφόρηση – Συμβουλευτική
– Υποστήριξη.
Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Καλαμάτας ήταν παρόν σε όλες τις δράσεις ενημέρωσης για το έργο και οργάνωσε 2 workshops
σε Καλαμάτα και Μεσσήνη και παρείχε επιπλέον ενημέρωση σε όλους τους
ενδιαφερόμενους για ποικίλα θέματα. Συγκεκριμένα, δόθηκε έμφαση σε θέματα απασχόλησης και κατάρτισης με σκοπό την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και την καταπολέμηση της ανεργίας στην περιοχή.
Οι συμμετέχοντες έμαθαν πως να συμπληρώνουν το βιογραφικό τους σημείωμα και πώς να προβάλουν τα δυνατά τους σημεία προκειμένου να αποκατασταθούν επαγγελματικά. Επίσης έμφαση δόθηκε και στον τομέα της κατάρτισης με την παροχή πληροφοριών σχετικά με σεμινάρια στο αντικείμενο τους,
καθώς παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου
προσωπικού. Επίσης, η παρουσίαση εύκολων και γρήγορων τρόπων αναζήτησης επαγγελματικής στέγης ήταν μια από τις θεματικές.
Σημειώνεται ότι η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο ανωτέρω Πρόγραμμα γινόταν στο Info Point του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe
Direct Καλαμάτας στην οδό Αριστοτέλους 7, με σκοπό την ενίσχυση της αναγνωρισμότητας και της διαδραστικότητας του Κέντρου, επενδύοντας σε μια
μακροπρόθεσμη σχέση με τους πολίτες.

Η συμμετοχή του Κέντρου στην όλη διαδικασία είχε θετικά αποτελέσματα
και σε επίπεδο δικτύωσης του, με φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην
περιοχή ευθύνης του, δεδομένου ότι στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αριστομένης» εταίροι είναι οι: ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Ένωση Ξενοδόχων Ν. Μεσσηνίας, Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς», «Νέα Εποχή», EEO GROUP, KEK
EUROTEAM, KEK AKMH. Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «Αριστομένης» είναι
η Ετ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων.

Ιταλική Προεδρία

Από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, η Ιταλία έχει για 11η
φορά την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ιταλική προεδρία συμπίπτει με τους πρώτους 6 μήνες του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου — το οποίο εξελέγη τον Μάιο — και εγκαινιάζει μια νέα
τριάδα προεδριών, δηλ. της Ιταλίας, της Λετονίας και του Λουξεμβούργου.
Οι κυβερνήσεις των 3 αυτών χωρών συνέταξαν το πρόγραμμα εργασίας του
Συμβουλίου της ΕΕ για τους επόμενους 18 μήνες.
Η Ιταλία επιθυμεί να προωθήσει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την
καινοτομία στις χώρες της ΕΕ. Στόχος της είναι να καλλιεργήσει το έδαφος
για μια “βιομηχανική αναγέννηση”, ώστε να καταπολεμηθεί η ανεργία και
να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα. Θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές
επιχειρήσεις καθώς και στην ενεργειακή πολιτική και την πολιτική για το
κλίμα με ορίζοντα το 2030.
Η Ιταλία σχεδιάζει επίσης να προωθήσει τις επενδύσεις σε τομείς ζωτικής
σημασίας για το μέλλον των παιδιών μας, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, οι υποδομές και οι ψηφιακές υπηρεσίες.
Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένα άλλο σημαντικό θέμα που θα κυριαρχήσει στην
έκθεση Expo του Μιλάνου το 2015, η οποία έχει ως τίτλο «Σίτιση του πλανήτη. Η ενέργεια πηγή ζωής».

Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της
Ως απάντηση στην αυξανόμενη απογοήτευση από τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η προεδρία επιθυμεί να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να προωθήσει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ψηφιοποίηση, με στόχο την αποτελεσματική συνεργασία των θεσμικών οργάνων
της ΕΕ.
Η Ιταλία θέλει να αναπτύξει η ΕΕ μεγαλύτερη δραστηριότητα στους τομείς
όπου μπορεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία, όπως η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο.
Αντιθέτως, επιθυμεί λιγότερη ανάμειξη της ΕΕ σε τομείς όπου η δράση σε
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο φέρνει περισσότερα αποτελέσματα.
Η Ευρώπη στη διεθνή σκηνή
Η ιταλική προεδρία πιστεύει ότι η εξωτερική πολιτική της ΕΕ πρέπει να ακολουθεί μια ευρύτερη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των περιφερειακών
και παγκόσμιων προκλήσεων. Οι περφέρειες που συνορεύουν με την ΕΕ ιδίως στηΜεσόγειο - θα είναι τα κύρια σημεία όπου θα εστιαστεί η δράση.
Η μεταβατική διαδικασία στη Βόρεια Αφρική και η ειρηνευτική διαδικασία στη
Μέση Ανατολή έχουν ανάγκη από συνεχή στήριξη. Η Ιταλία θα επικεντρωθεί
επίσης στις νέες συμφωνίες σύνδεσης με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την
Ουκρανία.
Η ατζέντα περιλαμβάνει και εμπορικές διαπραγματεύσεις, καθώς η Ιταλία
επιθυμεί να συμβάλει στην πρόοδο των συνομιλιών με τις ΗΠΑ για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων.
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