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KIM JESTEŚMY? CO ROBIMY?
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin jest częścią
ogólnoeuropejskiej sieci informacyjnej zarządzanej przez Komisję
Europejską (Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji Społecznej).
Celem naszej działalności jest przede wszystkim przybliżenie
funkcjonowania Unii Europejskiej mieszkańcom Pomorza
Zachodniego, w tym:
ź umożliwienie aktywnego uczestniczenia w podejmowaniu
decyzji wpływających na losy UE,
ź przekazywanie opinii obywateli instytucjom unijnym,
ź pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania związane
z codziennym życiem w państwach członkowskich oraz wszelkimi
kwestiami związanymi z Unią Europejską (m.in. instytucje
i polityka unijna, fundusze europejskie, praca i studia w UE).
ED – Szczecin działa przy
samorządzie województwa
zachodniopomorskiego, będąc
również w stałym kontakcie
z Przedstawicielstwem Komisji
Europejskiej w Polsce oraz
Biurem Informacyjnym
Parlamentu Europejskiego
w Polsce.
Nasza działalność kierowana
jest do wszystkich mieszkańców
naszego regionu, a wśród nich
w szczególności do młodzieży
szkolnej i akademickiej,
środowisk naukowych,
przedsiębiorców, organizacji
pozarządowych oraz podmiotów
działających w regionie Morza
Bałtyckiego.
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INFORMUJEMY,
JAKIE MOŻLIWOŚCI DAJE CI UNIA
Naszym podstawowym zadaniem jest udzielanie konsultacji i porad.
Odpowiadamy na pytania mieszkańców Pomorza Zachodniego
otrzymane każdym kanałem: osobiście, mailowo oraz telefonicznie.
Pomagamy rozwiązać problemy i wątpliwości dotyczące przepisów prawa
unijnego, funduszy europejskich, możliwości zdobycia pracy, odbycia
studiów, stypendium czy wolontariatu w państwach członkowskich.
Masz pytanie z innej dziedziny? Nie wahaj się i skontaktuj się z nami.
Doradzamy na każdy temat związany z Unią Europejską.
Nasza działalność to również organizacja wydarzeń na różną skalę. Lekcje
europejskie, debaty, targi informacyjne, warsztaty, projekty
międzynarodowe – te akcje nie mają przed nami tajemnic. Podczas
spotkań promujemy Unię Europejską i jej poszczególne obszary:
gospodarkę, kulturę, środowisko, szkolnictwo, prawodawstwo.
Wszystkie nasze usługi świadczymy bezpłatnie.

Jeśli masz pytanie, chcesz, abyśmy
przeprowadzili w Twojej szkole lekcje
europejskie lub zorganizowali debatę na
interesujący Cię temat, zgłoś się do nas:
europedirect-szczecin@wzp.pl lub
zadzwoń: 91 421 12 61.
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TRZYMAJ RĘKĘ NA PULSIE
Jeśli lubisz być na bieżąco z najświeższymi wiadomościami, ale nie
masz czasu, by śledzić wszystkie portale informacyjne, wystarczy,
że dodasz naszą stronę internetową do ulubionych zakładek.
Gwarantujemy, że świat stanie się wtedy łatwiejszy!
Na naszej stronie internetowej www.europedirect-szczecin.eu
znajdziesz aktualności prosto z Unii Europejskiej, a także informacje
o konferencjach, szkoleniach i spotkaniach informacyjnych, zarówno
tych realizowanych przez nas, jak i przez inne instytucje i organizacje.
Dla dociekliwych redagujemy Biuletyn Europejski – newsletter, który
wysyłamy co dwa miesiące. Znajdują się w nim artykuły dotyczące m.in.
bieżących spraw unijnych oraz regionu Morza Bałtyckiego, wywiady
z europosłami, europejskie inicjatywy realizowane w naszym
województwie, informacje o funduszach unijnych i konkursach,
ogłoszenia o poszukiwanych partnerach do projektów. Subskrybuj już
dziś!
W naszej siedzibie znajduje się w również Podręczna Biblioteczka
Europejczyka. Jeśli poszukujesz specjalistycznych informacji lub
potrzebujesz dokładnych statystyk – zapraszamy do bezpłatnego
korzystania z naszych zasobów.
Jeśli natomiast jesteś entuzjastą mediów społecznościowych, dołącz do
naszych fanów na Facebooku
(www.facebook.pl/edszczecin). Dostarczymy
Ci najświeższych informacji ze Szczecina,
Polski i Europy. Znajdziesz tam również
zdjęcia z organizowanych przez nas
wydarzeń, konkursy z nagrodami
pieniężnymi i rzeczowymi oraz
propozycje projektów krajowych i zagranicznych.
Naprawdę warto nas polubić
i śledzić ukazujące się posty.
Chcemy być z Tobą w kontakcie,
a Twoje pytania i opinie
przekazywać do instytucji
unijnych, abyś mógł wywierać
realny wpływ na to, co dzieje się
w Europie.
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JEŚLI MYŚLISZ, ŻE NIKT NIE JEST W STANIE
CI POMÓC – ZAPYTAJ NAS
Jeśli potrzebujesz informacji, ale nie wiesz, gdzie jej szukać, zapytaj nas.
Udzielamy profesjonalnych odpowiedzi oraz kierujemy do
wyspecjalizowanych podmiotów, które pomogą Ci załatwić Twoją
sprawę. Sprawdź poniżej, na jakie pytania odpowiadamy.
Pytanie: Jesteśmy absolwentami ZUT i szukamy ofert stażowych
w krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych. Czas na podjęcie stażu
to kwiecień – maj, chętnie zostaniemy nawet na rok. Ważne jest, by staż
był płatny, żeby była możliwość utrzymania się bez pomocy rodziców.
Odpowiedź: W Unii Europejskiej kwestia praktyk/stażów regulowana jest
indywidualnie przez każdy kraj. Istnieją jednak platformy, na których
można znaleźć bazę miejsc związanych z praktykami dla studentów.
W przypadku praktyk technicznych proponujemy przejrzeć następujące
strony internetowe:
ź Baza praktyk/stażów Eurodesku (www.eurodesk.pl/);
ź IAESTE Międzynarodowe Stowarzyszenie Wymiany Studentów
Uczelni, które ma swoje przedstawicielstwo w Polsce, w tym
także na ZUT;
ź IES Consulting (www.ies-consulting.es/praktyki/).
ź Przykładowa strona z ogłoszeniami o pracę w Turyngii wygląda
następująco: www.thaff-thueringen.de. Jeśli interesuje Państwa
konkretny region, warto skontaktować się z jego władzami (jak
np.: w przypadku Turyngii za pośrednictwem strony
internetowej: www.welcome-to-thuringia.de).
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Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą w Polsce. Zajmuję się
robotami budowlanymi. Po raz pierwszy będę wykonywać prace
remontowe domu jednorodzinnego w Niemczech. Mam zatem
pytanie, jak prawidłowo powinnam rozliczyć VAT? W Polsce czy
w Niemczech?
Odpowiedź: Jeśli podatnik VAT świadczy usługi związane
z nieruchomościami na terenie Unii Europejskiej na rzecz osoby, która
nie jest podatnikiem, to rozliczenia VAT dokonuje się w miejscu,
w którym znajduje się nieruchomość. Mówi o tym art. 28e Ustawy
o VAT i zgodnie z nim podatek ten należy rozliczyć w niemieckim
urzędzie skarbowym i według zasad tamtejszego prawa podatkowego.
Aby rozliczyć się w Niemczech z podatku VAT należy zarejestrować się
w urzędzie skarbowym celem uzyskania niemieckiego numeru
identyfikacji podatkowej (Steuernummer). Następnie do 10. dnia
następnego miesiąca trzeba złożyć w tym urzędzie skarbowym
miesięczną deklarację Umsatzsteuer-Voranmeldung, a także w tym
samym terminie przelać podatek VAT wynikający z tej deklaracji.
W Niemczech dodatkowo składa się roczną deklarację podatku VAT,
po zakończeniu roku podatkowego (rozliczenie roczne), w terminie
do 31. maja następnego roku (deklaracja Umsatzsteuererklärung).
Pytanie: Podczas pobytu w Anglii, znalazłam się w szpitalu. Czy mogę
uzyskać zwrot kosztów leczenia od NFZ?
Odpowiedź: Weszła już w życie dyrektywa transgraniczna,
na podstawie której NFZ będzie zwracał koszty leczenia poniesione
za granicą. Zwrot ten dotyczyć będzie gwarantowanych świadczeń
opieki zdrowotnej, czyli takich, które przysługują ubezpieczonym
w Polsce, o ile nie są one wyłączone z finansowania w ramach opieki
transgranicznej. Refundacja niektórych świadczeń (jak hospitalizacja,
tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, badania
genetyczne) wymagają uprzedniej zgody Oddziału Wojewódzkiego
NFZ. Dokładne informacje na temat zwrotu kosztów leczenia otrzyma
Pani pod numerem tel. 91 425 11 91. Może pani też napisać na adres:
dyrektywa-zwrot@nfz-szczecin.pl. Wszelkie informacje oraz
formularze wniosków o zwrot kosztów znajdzie Pani również na stronie
Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Transgranicznej Opieki
Zdrowotnej: www.kpk.nfz.gov.pl.
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EUROPA Z PASJĄ!
Świat należy do odważnych i aktywnych! Dlatego proponujemy Ci udział
w wyjątkowych wydarzeniach, podczas których przedstawimy
ciekawostki dotyczące funkcjonowania instytucji unijnych, odkryjemy
tajniki funduszy europejskich, pokażemy, jak w kreatywny sposób może
przebiegać integracja europejska.
Tydzień Europejski (maj)
To wyjątkowe święto europejskie związane z obchodami Dnia Europy.
W Warszawie mają swoją Paradę Schumanna, my w Szczecinie mamy
Tydzień Europejski! To czas warsztatów, spotkań informacyjnych, debat,
gier i zabaw dla mieszkańców. Wszystko w kolorystyce granatowo – żółtej
i w towarzystwie naszej wyjątkowej unijnej gąsienicy – Syriusza.
Tydzień Aktywności (grudzień)
Tydzień Aktywności to cykliczne wydarzenie związane z Międzynarodowym Dniem Wolontariusza oraz Europejskim Rokiem Tematycznym
(w roku 2013 był to Europejski Rok Obywateli, w 2015 – Europejski Rok
na rzecz Rozwoju). Organizowany jest we współpracy z kilkunastoma
lokalnymi i regionalnymi organizacjami pozarządowymi oraz
instytucjami.
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Tworzymy okazje do poznania wyjątkowych
ludzi – ekspertów, praktyków i
przedstawicieli podmiotów zajmujących się
kwestiami unijnymi. Śledź naszą stronę
www.europedirect-szczecin.eu
i włącz się w działanie!

Europejska Wymiana Ozdób Choinkowych (grudzień)
Szczecińskie szkoły cyklicznie biorą udział w akcji, w której zadaniem
jest wykonanie ozdób choinkowych i pakietów informacji o tradycjach
bożonarodzeniowych. Tak przygotowane paczuszki przesyłane są do
szkół partnerskich z całej Europy. Nasze szczecińskie placówki również
otrzymują przesyłki z krajów UE! Własnoręcznie wykonane dekoracje
przez cały grudzień zdobią świąteczne drzewka, natomiast uczniowie
poznają zwyczaje oraz śpiewają kolędy z różnych państw UE.
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LEKCJE EUROPEJSKIE - CIEKAWIE
I ZA DARMO!
Jeśli chcesz, aby w Twojej szkole zorganizowana została lekcja
europejska w formie interesującego warsztatu prowadzonego przez
naszych konsultantów, napisz lub zadzwoń do nas. Razem wybierzemy
dogodny termin oraz temat.
Lekcje europejskie organizujemy przede wszystkim w szkołach
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z regionu Pomorza Zachodniego.
Prowadzimy je metodami aktywnymi, dlatego liczba uczestników jednej
grupie ograniczona jest do 25-30 osób, a czas ich trwania to minimum
1,5 godziny.
Proponowane tematy to:
ź Jak działa UE (rzecz o instytucjach unijnych),
ź Eurowolontariat,
ź Europraca,
ź Eurostudia,
ź Euroszanse,
ź Euroaktywacja (rzecz o aktywnym społeczeństwie obywatelskim).

Jesteśmy otwarci na potrzeby szkół
i możemy przygotować lekcję europejską
na dowolny temat związany z Unią, na
który jest zapotrzebowanie. Liczy się dla
nas przekazywanie rzetelnej i praktycznej
wiedzy, której uczniowie potrzebują.
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UWAGA, KONKURS!
Zachęcamy do brania udziału w organizowanych przez nas
konkursach! Spieszcie się, chętnych jest zawsze mnóstwo!

Zdjęcia plakatów oraz pozostałe
relacje z naszych wydarzeń można
zobaczyć na na Facebooku.

EUforia (marzec – maj 2014)
Zadaniem zachodniopomorskiej młodzieży było przygotowanie pracy
konkursowej w formie nagrania audiowizualnego, spotu radiowego,
projektu plakatu lub nadruku na T-shirt o charakterze kampanii
profrekwencyjnej, zachęcającej młodzież do wzięcia udziału
w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nagrodą była wizyta
studyjna m.in. w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce
oraz produkcja i emisja nagrodzonych projektów.
10 – lecie Polski w UE
2014 rok to czas wyjątkowej rocznicy – 10 lat członkostwa Polski w UE.
Od września zachęcaliśmy zachodniopomorskie szkoły do wspólnego
celebrowania jubileuszu poprzez przygotowanie plakatów dotyczących
owej rocznicy. Każdy uczestnik otrzymał Europejski Kalendarz Szkolny
2014/2015. Nadesłanych prac było więcej niż kalendarzy! Rozdaliśmy
ich 1500, a pozostali młodzi Europejczycy otrzymali inne, równie
atrakcyjne publikacje!
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Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY?
Sieć Europe Direct podlega i ściśle współpracuje z Komisją Europejską
oraz Parlamentem Europejskim, dlatego zawsze dysponuje
najnowszymi informacjami, zgłasza się do nich z wątpliwościami,
przekazuje im opinie naszych obywateli oraz prowadzić konkursy
ogłaszane przez te instytucje.
Współpracujemy także z takimi podmiotami jak:
Team Europe – sieć około 550 ekspertów do spraw europejskich.
SOLVIT – system, w ramach którego urzędy administracji państwowej
w krajach UE pomagają w rozwiązywaniu problemów wynikających
z błędnego stosowania przepisów unijnych.
Centra Dokumentacji Europejskiej – głównym zadaniem sieci jest
gromadzenie i udostępnianie oficjalnych publikacji UE, materiałów
naukowych, baz danych i danych statystycznych związanych z integracją
europejską.
Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – bezpłatnie
udziela porad dotyczących możliwości dofinansowania projektów.
W Szczecinie działa przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Zachodniopomorskiego (ul. Kuśnierska 12b, mail: gpi@wzp.pl,
tel: 91 432 94 37).
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii – jego cele to
m.in. tworzenie kultury innowacji i przedsiębiorczości, inicjowanie
i wspieranie współpracy miedzy środowiskiem akademickim
a biznesowym. Z RCIiTT można skontaktować się mailowo
(innowacje@zut.edu.pl) oraz telefonicznie (91 449 43 54).
Euroregion Pomerania – organizacja współpracy samorządów
na pograniczu polsko-niemieckim oferuje wsparcie w zakresie funduszy
pomocowych oraz przedsięwzięć integrujących społeczności lokalne
w ramach współpracy transgranicznej. Polecamy kontakt telefoniczny
91 486 07 38 lub mailowy biuro@pomerania.org.pl.
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