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Kdo jsme?

Europe Direct Bruntál

Europe Direct Bruntál je součástí sítě informačních 
středisek Evropské unie, které 1. března 2013 
zahájilo svou činnost.

Cílem střediska je poskytnout snadný a bezplatný 
přístup k informacím o Evropské unii obyvatelům 
okresu Bruntál a Opava.

Navštivte naše webové stránky 
a dozvíte se více: 
http://www.europe-direct.cz/strediska/bruntal/
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Co Vám nabízíme?

Nejvýznamnější služby
informačního střediska jsou:

Informační, poradenské a zprostředkovatel-
ské služby
      Poskytování všeobecných informací o Evrop-   
      ské unii
      Poradenství k praktickému využití informací 
      o EU
              studium, práce a podnikání v EU
              možnosti přeshraniční a mezinárodní 
              spolupráce
              dotační poradenství
              kontakty na evropské instituce
      Službu odpovědí na e-mailové, telefonické
      a osobní dotazy
Knihovna a studovna informačního střediska
      Nabídka publikací a tiskových materiálů
      s tématikou EU  
      Možnost studia publikací a informačních
      materiálů o EU z knihovny informačního
      střediska
      Bezplatný přístup k internetu za účelem
      vyhledávání informací o EU
      Možnost využití dvou stolních PC
Webové stránky orientované na problematiku EU
Zprostředkování přednášek a seminářů pro 
školy, neziskové organizace, obce a širokou 
veřejnost
      Organizace výstav, besed a informačních
      kampaní z oblasti EU
      Pořádání akcí zaměřených na aktuální témata
      EU
      Možnost pořádání tématických setkání 
      v prostorách střediska
Možnost stáže pro studenty
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Kde nás najdete?

Sídlo informačního střediska se nachází v reprez-
entativní kancelářské budově přímo v centru 
Bruntálu (500 m od hlavního náměstí). Jedná se
o bývalou budovu společnosti Telecom.

Autem
GPS souřadnice 49°59'4.927"N, 17°27'50.076"E
Vlakem
vlaková stanice Bruntál (ve směru Olomouc - 
Ostrava)
Autobusem
autobusová zastávka Bruntál autobusové stano-
viště, která je umístěna přímo naproti budovy, kde 
ED Bruntál sídlí.

Adresa: 

Dr. E. Beneše 1873/61
792 01
Bruntál

Jak se k nám dostanete?

Vstup do budovy je bezbariérový.
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Přijďte nás navštívit

Otevírací doba:
Pondělí     8:00 – 14:00 
Úterý         8:00 – 14:00
Středa    8:00 – 14:00
Čtvrtek      8:00 – 14:00
Pátek    8:00 – 14:00
Sobota    zavřeno
Neděle    zavřeno

Nevyhovuje Vám 
otevírací doba?

Mimo pracovní dobu nás můžete kontaktovat 
prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. 

Zanechte nám  vzkaz  na  e-mailové  adrese  
europe.direct@iregio.org nebo telefonním čísle 
+420 558 846 420 a svou odpověď očekávejte do 
3 pracovních dnů.

Vaše dotazy Vám v češtině zodpoví i na centrální 
bezplatné   lince   Europe   Direct   v   Bruselu: 
00 800 6789 10 11. Po - Pá (9:00 - 18:00).

 

Informační, poradenské a zprostředkovatel-
ské služby
      Poskytování všeobecných informací o Evrop-   
      ské unii
      Poradenství k praktickému využití informací 
      o EU
              studium, práce a podnikání v EU
              možnosti přeshraniční a mezinárodní 
              spolupráce
              dotační poradenství
              kontakty na evropské instituce
      Službu odpovědí na e-mailové, telefonické
      a osobní dotazy
Knihovna a studovna informačního střediska
      Nabídka publikací a tiskových materiálů
      s tématikou EU  
      Možnost studia publikací a informačních
      materiálů o EU z knihovny informačního
      střediska
      Bezplatný přístup k internetu za účelem
      vyhledávání informací o EU
      Možnost využití dvou stolních PC
Webové stránky orientované na problematiku EU
Zprostředkování přednášek a seminářů pro 
školy, neziskové organizace, obce a širokou 
veřejnost
      Organizace výstav, besed a informačních
      kampaní z oblasti EU
      Pořádání akcí zaměřených na aktuální témata
      EU
      Možnost pořádání tématických setkání 
      v prostorách střediska
Možnost stáže pro studenty
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Knihovna
Informační středisko Europe Direct Bruntál nabízí 
nejen žákům a studentům, ale i široké veřejnosti 
výběr publikací a tiskových materiálů, jež jsou 
zaměřeny na problematiku Evropské unie. Publi- 
kace je možné si zapůjčit pro prezenční studium       
v prostorách střediska během otevírací doby. 

  Knihovna  obsahuje  publikace  v českém, němec-
  kém i anglickém jazyce. 

  Některé  publikace  a  tiskové materiály  si  lze
  bezplatně stáhnout ve  formátu .pdf ( případně
  e-book )  ze  studijního  PC, který je k dispozici
  v prostorách informačního střediska. 

  Součástí knihovny jsou i CD a DVD s tématikou EU.

  Seznam publikací, tiskových materiálů a CD/DVD
  je průběžně doplňován a rozšiřován.

Ukázka publikací a tiskových materiálů, které jsou 
u nás k dispozici:

Studovna
Studovna ED Bruntál má počítačové vybavení           
s bezplatným přístupem na internet za účelem 
vyhledávání informací o EU. K tomto účelu jsou 
návštěvníkům k dispozici dva stolní PC, popř. 
možnost využít wifi připojení. Součástí studovny je 
i databáze užitečných odkazů, která je rozdělena 
dle témat a oblastí působení EU. 
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Studovna ED Bruntál má počítačové vybavení           
s bezplatným přístupem na internet za účelem 
vyhledávání informací o EU. K tomto účelu jsou 
návštěvníkům k dispozici dva stolní PC, popř. 
možnost využít wifi připojení. Součástí studovny je 
i databáze užitečných odkazů, která je rozdělena 
dle témat a oblastí působení EU. 

Evropská dobrovolná služba

Institut pro regionální rozvoj, o.p.s., který je 
provozovatelem informačního střediska Europe 
Direct Bruntál, zprostředkuje vyslání dobrovol-
níků v rámci Evropské dobrovolné služby (EDS).

Ověřit si naši akreditaci můžete na stránce 
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm.

Máte zájem stát se 
dobrovolníkem?
My Vám to umožníme!

Kontaktujte  nás  a  my  Vám  pomůžeme 
s vysláním. Připravíme Vás na dobrovolnou 
službu a budeme s Vámi v kontaktu po celou 
dobu Vašeho pobytu v zahraničí. Zajistíme 
Vám odpovídající jazykovou podporu a zpro- 
středkujeme Vám možnost účastnit se cyklu 
školení EDS. Během osobní schůzky Vám 
sdělíme všechny podrobnosti.
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Dobrovolník

Dobrovolníkem EDS se může stát každý 
mladý člověk (ve věku 18-30 let), který má 
trvalé bydliště nebo legální pobyt na území 
ČR. 

Znalost jazyka hostitelské země ani skvělá 
znalost anglického jazyka není potřeba.

Činnost dobrovolníka je zaměřena na získání 
nových znalostí a dovedností a rozvoj schop-
ností užitečných pro jeho další osobní, 
odborný a profesní rozvoj.

Z grantu EDS je dobrovolníkovi z 90% hrazeno 
cestovné (tam i zpět) a plně hrazeno 
ubytování, strava, jazykový kurz, cestovní 
zdravotní pojištění a kapesné.

Více informací naleznete na našich webových 
stránkách v sekci „Dobrovolník“ nebo na portálu 
EDS: 

http://www.mladezvakci.cz/evropska-dobrovolna-sluzba/
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Co pro Vás připravujeme dále?

Nabídka stáže

Náplň práce:
Informování veřejnosti o záležitostech Evrop-
ské unie

Vyhledávání informací dotýkajících se 
problematiky EU (publikace, internetové 
zdroje)

Podílení se na tvorbě článků na webových 
stránkách Europe Direct Bruntál

Spolupráce na akcích zaměřených na aktuál-
ní témata EU (např. práva občanů)

Pomoc při realizaci besed, přednášek, 
seminářů a informačních kampaní pro obce, 
školy, neziskové organizace a širokou 
veřejnost v okrese Bruntál a Opava

Nástup je možný ihned. 
Praktikant obdrží potvrzení o absolvování 
praxe. 
Praxe je vykonávána bez nároku na 
honorář.

Informační středisko Europe Direct Bruntál nabízí 
studentům se zájmem o evropskou problematiku 
možnost stáže.

Oslovila Vás naše nabídka? Neváhejte nás kontaktovat!

Virtuální prohlídka
Virtuální panoramatické fotografie informačního 
střediska Europe Direct Bruntál umožní jeho 
návštěvníkům detailně si prohlédnout prostory        
a všechna zákoutí střediska. 

Služby pro školy a veřejnost
Nabídka přednášek, seminářů a besed s tématy 
o Evropské unii bude určena školám, obcím, 
neziskovým organizacím a široké veřejnosti.
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Užitečné odkazy

Europa.eu je oficiální internetová stránka 
Evropské unie. Je dobrým výchozím bodem, 
pokud hledáte informace a služby 
poskytované EU.
http://europa.eu/index_cs.htm

Euroskop.cz je oficiální internetová stránka 
Úřadu vlády ČR zajišťující kvalitní a dostupné
informace o EU a našem členství v unii.
https://www.euroskop.cz/

EurActiv.cz je český zpravodajský portál      
o dění v Evropské unii. Poskytuje přehledný 
soubor   aktuálních   článků   a   analýz
z   různých   oblastí   evropské   politiky 
v českých souvislostech.
http://www.euractiv.cz/

NAEP - Národní agentura pro evropské 
vzdělávací programy vytváří informační 
systém   o   vzdělávacích   programech   EU 
a o jiných mezinárodních aktivitách.
http://www.naep.cz/

EURES je informační síť EU, jejímž základ-
ním posláním je usnadňovat mezinárodní 
mobilitu pracovních sil.
http://portal.mpsv.cz/eures

Europass je soubor dokladů o vzdělání, 
osobních kompetencích, jazykových 
dovednostech, odborné kvalifikaci a pracov-
ních zkušenostech občana EU.
http://www.europass.cz/

EUR-Lex je poskytuje přímý a bezplatný 
přístup k právním předpisům Evropské unie 
a jiným dokumentům, které se považují za 
veřejné.
http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

Evropský veřejný ochránce práv vyšetřuje 
stížnosti o nesprávných úředních 
postupech v institucích a orgánech 
Evropské unie.
ht tp ://www.ombudsman.europa.eu 
/cs/home.faces

EUROPE DIRECT je celoevropská 
informační síť, kterou tvoří více než            
480 regionálních informačních středisek, 
na 400 dokumentačních středisek, kontak-
tní online a telefonní dotazníková služba po 
celém území Evropské unie.  Informační síť 
EUROPE DIRECT zastává funkci prostřední-
ka mezi Evropskou  unií  a  jejími občany 
v regionech s cílem šířit povědomí            
a informace o Evropské unii a aktivně 
podporovat diskuzi na místní a regionální 
úrovni. 
http://www.europe-direct.cz/
http://europa.eu/europedirect/index_cs.htm
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EUROPE DIRECT je celoevropská 
informační síť, kterou tvoří více než            
480 regionálních informačních středisek, 
na 400 dokumentačních středisek, kontak-
tní online a telefonní dotazníková služba po 
celém území Evropské unie.  Informační síť 
EUROPE DIRECT zastává funkci prostřední-
ka mezi Evropskou  unií  a  jejími občany 
v regionech s cílem šířit povědomí            
a informace o Evropské unii a aktivně 
podporovat diskuzi na místní a regionální 
úrovni. 
http://www.europe-direct.cz/

Europe Direct BRUNTÁL

Europe Direct Bruntál is a part of the European 
Direct information centres network in the Czech 
Republic and across the whole European Union 
which acts as an interface between the EU and its 
citizens on the local level.

Europe Direct Bruntál started its activities on            
1st March 2013 and aims to provide easy and free 
access to information about the European Union 
for citizens of Bruntál and Opava regions. access to 
information about the European Union for citizens 
of regions Bruntál and Opava.  

Services provided by EDIC Bruntál: 
Information and consulting services 
   Provision  of  general  information  about  the
   European Union
   Advice  on  the  practical  use  of  information
   about the EU
   Answering questions about the EU (e-mail, tele-
   phone and personal inquiries) 

Library and Study in the Information Centre 
   Offer of publications  and printed materials 
   on the EU topics 
   Free Internet access in the EDIC to search 
   for information about the EU 

Web site focused on the issue of EU

Arranging seminars and lectures for schools, 
non-profit organizations, municipalities and 
the general public
   Organization of exhibitions, discussions and 
   information campaigns about the EU
   Events focused on current topics of the EU
   Possibility of organizing thematic meetings 
   in the EDIC 

Internship opportunities for students 

Contact us: 
                          europe.direct@iregio.org
Web: http://www.europe-direct.cz/strediska/bruntal/  



http://www.europe-direct.cz/strediska/bruntal/

+420 558 846 420

europe.direct@iregio.org

Dr. E. Beneše 1873/61, 792 01 Bruntál 


