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Informace o nás
Eurocentra jsou informační místa, kam se mohou obracet občané se svými dotazy
o Evropské unii. Připravují semináře, veřejné debaty a konference se zaměřením
na fungování EU a související témata. Regionální koordinátoři rovněž bezplatně přednášejí
o Evropské unii pro studenty a žáky škol. Eurocentra provozuje Úřad vlády ČR ve
spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj.
Veškeré služby včetně přednášek jsou poskytovány ZDARMA.

Nabídka témat pro střední školy


EVROPSKÁ UNIE V KOSTCE – obecná přednáška shrnující látku týkající se Evropské unie: historie,
instituce, fungování. Studenti získají základní přehled o problematice, dle časové dotace je možno zajistit
více či méně do hloubky.




HISTORICKÉ MEZNÍKY VÝVOJE EU – přednáška zaměřená na historický vývoj evropské integrace:
počátky a okolnosti vzniku, další vývoj, významné smlouvy, rozšiřování, osobnosti evropské integrace atd.
Důraz je kladen na uvědomění si souvislostí a lepší pochopení vývojových tendencí.




JAK FUNGUJE EU – přednáška zaměřená na praktické fungování
EU, hlavní orgány a instituce EU, jejich

role a fungování, jak se tvoří legislativa, proces rozhodování.





ČR A EU – přednáška zaměřená na vztah České republiky k EU. Historie vstupu ČR do EU, podmínky
členství v EU, předsednictví ČR v Radě EU 2009, Češi v institucích EU, volby do evropského parlamentu,
výhody a nevýhody členství.




BUDOUCNOST EU – přednáška zaměřená na budoucí směřování EU,
scénáře možného vývoje a jejich
pravděpodobnost, aktuální problémy k vyřešení, budoucí vztah ČR k EU.





PŘÍLEŽITOSTI PRO MLADÉ V EU – přednáška zaměřena na možnosti mladých v rámci EU: stáže (Cesta
pro mladé, instituce EU), studium (Erasmus+), práce
 v zahraničí (EURES – situace na evropském trhu
práce), dobrovolnictví (Evropská dobrovolná služba).





OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY V EU – přednáška zaměřena na přístup k ochraně přírody
na mezinárodní i národní úrovni a na současné otázky: soustava Natura 2000 (vznik, pojetí jednotlivých
států, implementace v ČR),
možnosti financování, druhová ochrana, přítomnost velkých šelem, obchod
s ohroženými druhy apod.




AKTUÁLNÍ OTÁZKY EU – přednáška zaměřená na aktuální dění v EU: brexit,
migrační krize, COVID–19,
eurozóna, klima atd. Upravujeme dle aktuální situace a domluvy s vyučujícím.





EU MÝTY A FAKTA – přednáška zaměřená na nejčastější euromýty a jejich objasnění: EU chce zakázat
hranolky, Brusel zakázal křivé banány a okurky, EU zakázala pomazánkové máslo, rum, žárovky atd.



SEZNAMTE SE: EVROPSKÉ FONDY – během prezentace budou studentům představeny
nejdůležitější informace týkající se rozpočtu EU. Seznámí se s tím, odkud i kolik peněz EU získává a co
z nich naopak financuje. Pozornost bude věnována i vztahu EU a ČR, zejména skutečnostem kolik peněz
ČR do EU odvádí a kolik jich z evropského rozpočtu přijme. Zvláštní pozornost bude věnována
informacím o Evropských fondech
 a jejich praktických dopadech v naší zemi a také přímo
v bezprostředním okolí Vaší školy.



OD NÁPADU K PROJEKTU ANEB PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI – prostřednictvím prezentace budou
interaktivní formou představeny jednotlivé kroky, které vedou od počátečního nápadu na realizaci
určitého projektu až po úplný závěr tohoto cyklu. Teoretické
informace doplní příklady z praxe. Bude
věnován i dostatečný prostor pro případné dotazy studentů.

Kromě výše uvedených témat lze domluvit individuální náplň přednášky v souladu
s požadavky vyučujícího. Rádi Vám vyjdeme vstříc!

Obecné informace
Přednášky mohou být realizovány:


 v prostorách Krajského úřadu Královehradeckého kraje.
 v prostorách Infocentra Hradec Králové.

 přímo ve Vaší škole. Rádi za Vámi přijedeme do všech koutů Královehradeckého kraje!




V případě přednášky v Infocentru Hradec Králové lze následně navštívit Bílou věž za snížené vstupné.
Standardní doba přednášky je 1–2 vyučovací hodiny. Lze objednat maximálně 2 přednášky v jeden den.
Rádi za Vámi přijedeme i vícekrát.

Kontakty
Pro rezervaci termínu přednášky či doplnění informací neváhejte kontaktovat:
Ing. Jiří Nyklíček
Telefon: + 420 720 970 729
E-mail: nyklicek.jiri@vlada.cz
Web: hradeckralove.eurocentra.cz
Ing. Aneta Faina
Telefon: + 420 731 643 693
Email: aneta.faina@mmr.cz
Web: hradeckralove.eurocentra.cz

Těšíme se na spolupráci!

