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GMINNY OÂRODEK INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

Zapytaj o Uni´
Od ponad miesiàca dzia∏a w Gdaƒsku Gminny OÊrodek Informacji o Unii Europejskiej. Sta˝yÊci europejscy s∏u˝à
mieszkaƒcom Gdaƒska konsultacjami w zakresie wiedzy
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w dwóch punktach. Jeden znajduje si´ na parterze g∏ównego gmachu Urz´du Miejskiego, ul. Nowe Ogrody 8/12, nieopodal g∏ównego wejÊcia,
drugi zaÊ dzia∏a w Zespole Obs∏ugi Mieszkaƒców przy ul.
Partyzantów 74, w holu sali obs∏ugi.

nie˝ pozyskiwaç wolontariuszy dla
celów kampanii informacyjnej, np.
poprzez kontakty ze szkolnymi klubami europejskimi. Powinni tak˝e
katalogowaç pytania oraz opinie na
tematy dotyczàce integracji Polski
z Unià Europejskà, monitorowaç
i archiwizowaç informacje publikowane w lokalnych mediach oraz sporzàdzaç sprawozdania z dzia∏alnoÊci
Gminnego OÊrodka Informacji Europejskiej.
Sta˝ absolwentów finansowany
b´dzie z rezerwy Funduszu Pracy,
znajdujàcej si´ w gestii Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej.
Ârodki finansowe zostanà przekazane starostom powiatów w kwotach,
które ustalono w umowach pomi´dzy starostà – wójtem, burmistrzem, czy prezydentem. WczeÊniej
muszà zostaç z∏o˝one odpowiednie
wnioski o sfinansowanie sta˝u.
Oba punkty Gminnego OÊrodka
Informacji Europejskiej w Urz´dzie
Miejskim w Gdaƒsku czynne sà
w godzinach: od poniedzia∏ku do
piàtku 8-15.30, z wyjàtkiem Êrody,
kiedy jest czynny 8-18. Punkt informacyjny b´dzie dzia∏a∏ do 30 czerwca tego roku. Numer telefonu, pod
którym mo˝na uzyskaç informacje
dotyczàce Unii Europejskiej oraz
cz∏onkostwa Polski we Wspólnocie,
to 323-60-06. ■

minne OÊrodki Informacyjne
powsta∏y na mocy porozumienia ministra gospodarki, pracy i polityki spo∏ecznej Jerzego Hausnera
i ministra Lecha Nikolskiego, cz∏onka Rady Ministrów. Dzia∏alnoÊç
punktów zosta∏a zaplanowana w ramach projektu „Moja Gmina w Unii
Europejskiej”, który jest elementem
programu
„Pierwsza
Praca”.
W Gminnych OÊrodkach Informacyjnych zatrudnieni zostali przede
wszystkim bezrobotni absolwenci
szkó∏ wy˝szych, którzy ukoƒczyli
kierunki humanistyczne. Naboru
dokona∏y Powiatowe Urz´dy Pracy.
Wytypowa∏y one oko∏o pi´ciu tysi´cy
bezrobotnych absolwentów, czyli po
dwóch na ka˝dà gmin´ w kraju.
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Sta˝yÊci europejscy zostali przeszkoleni przez Urzàd Komitetu Integracji Europejskiej w zakresie podstaw instytucjonalno – prawnych
Unii, wyników negocjacji Polski ze
Wspólnotà, zasad prowadzenia dzia∏alnoÊci informacyjnej. Dysponujà
równie˝ wiedzà o tym, jak korzystaç
z ró˝norodnych êróde∏ informacji dotyczàcych Unii Europejskiej.
Do zadaƒ sta˝ystów nale˝y mi´dzy innymi: organizacja spotkaƒ informacyjnych dla mieszkaƒców gminy na jej terenie, wspó∏praca
z urz´dem gminy i lokalnymi liderami, Biurem Integracji Europejskiej
w Urz´dzie Wojewódzkim z uwzgl´dnieniem podzia∏u na grupy zawodowe, spo∏eczne i wiekowe. Majà rów-

lutego wszystkie organizacje skautowskie na Êwiecie
obchodzà urodziny twórcy organizacji lorda Roberta Baden Powella. Równie˝ gdaƒscy harcerze
uczcili Êwi´to przyjaêni i braterstwa. UroczystoÊci rozpocz´∏y si´
23 lutego. Przed studnià Neptuna
zap∏on´∏o harcerskie ognisko, na
które zaproszeni zostali wszyscy
przyjaciele braci harcerskiej. Wa˝nym momentem uroczystoÊci by∏o
wyró˝nienie prezydenta Gdaƒska
Paw∏a Adamowicza.
O nagrodzenie prezydenta Laskà Skautowskà wystàpi∏y dwa
gdaƒskie hufce – Gdaƒsk Portowa
i Gdaƒsk ÂródmieÊcie. Swój wybór
popar∏y dowodami wieloletniej

Przyjaciel harcerzy
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Prezydent Gdaƒska Pawe∏ Adamowicz zosta∏ wyró˝niony
Laskà Skautowskà – wyró˝nienie przyznawane jest przez
naczelnika Zwiàzku Harcerstwa Polskiego Niezawodnym
Przyjacio∏om Harcerzy.
wspó∏pracy gdaƒskich harcerzy
z prezydentem Adamowiczem. Za
g∏ówne zas∏ugi na rzecz harcerstwa uzna∏y:
- traktowanie przez prezydenta
ZHP jako partnera w wychowaniu m∏odego pokolenia
- u∏atwianie kontaktu z gdaƒskimi szko∏ami, pomoc w organizacji konferencji dla nauczycieli

i dyrektorów szkó∏ promujàcych
dzia∏alnoÊç gdaƒskich hufców
- umo˝liwienie bezp∏atnego korzystania z pomieszczeƒ nale˝àcych
do Urz´du Miejskiego
- docenienie roli harcerzy w s∏u˝bie miastu.
W zesz∏ym roku Lask´ Skautowskà otrzyma∏ ks. infu∏at Stanis∏aw Bogdanowicz. ■

