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Europe Direct je celoevropská informační síť, 
která informuje občany jednotlivých regionů 
Evropské unie o záležitostech a dění v EU. Za-
stává tak funkci prostředníka mezi EU a jejími 
občany na místní úrovni a představuje sjed-
nocený funkční informační nástroj o EU pro ši-
rokou veřejnost. Jejím cílem je šířit povědomí  
a informace o Evropské unii, podporovat diskuzi 
na regionální úrovni a získávat tak od běžných 
občanů zpětnou vazbu. 

Síť Europe Direct je tvořena více než 480 regi-
onálními informačními středisky, na 400 doku-
mentačními středisky, online kontaktní službou 
a telefonní dotazníkovou službou ve všech ze-
mích EU. Síť je koordinovaná a spolufinancova-
ná Evropskou komisí. Jednotlivá střediska jsou 
dále podporovaná tzv. hostitelskou organizací, 
jež poskytuje místní zázemí a finanční pomoc. 
Jedná se o unikátní formu partnerství mezi  
Evropskou komisí a hostitelskými organizacemi.

V České republice působí třináct regionálních 
informačních středisek. Konkrétně jsou to  
Europe Direct Brno, Bruntál, České Budějovice, 
Dvůr Králové, Hradec Králové, Jihlava, Kromě-
říž, Liberec, Most, Olomouc, Ostrava, Pardubi-
ce a Plzeň.

Europe Direct Bruntál je součástí oficiální sítě 
informačních středisek EU. Svou činnost zahá-
jilo 1. března 2013. Hostitelskou organizací je 
Institut pro regionální rozvoj, o. p. s.

Cílem střediska je poskytnout snadný a bezplat-
ný přístup k informacím o EU obyvatelům okre-
su Bruntál a Opava.

Informační, poradenské 
a zprostředkovatelské služby
• Poskytování všeobecných informací o EU
• Informační servis v okrese Bruntál a Opava
• Měsíční newsletter Evropský zpravodaj
• Služba odpovědí na e-mailové, telefonické 
 a osobní dotazy
Knihovna a studovna informačního 
střediska
• Nabídka publikací a tiskových materiálů 
 s tématikou EU 
• Bezplatný přístup k internetu za účelem 
 vyhledávání informací o EU
Přednášky a semináře pro školy, 
obce, neziskové organizace 
a širokou veřejnost
• Organizace výstav, seminářů, besed, 
 přednášek a informačních kampaní 
 zaměřených na evropskou tématiku

Celoevropská síť 
Europe Direct

Europe Direct 
Bruntál

Naše služby
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Možnost stáže pro studenty

Webové stránky orientované 
na problematiku EU
Více na: http://europe-direct.cz/strediska/bruntal

 

Najdete nás také na   Europe Direct Česká 
republika 

a   EuropeDirectBruntal

Informační středisko Europe Direct Bruntál na-
bízí nejen dětem, žákům a studentům, ale i širo-
ké veřejnosti výběr publikací a tiskových mate-
riálů zaměřující se na problematiku EU. 

Knihovna obsahuje publikace v českém, němec-
kém, anglickém a polském jazyce, a to jak v tiš-
těné, tak online (.pdf) podobě. Součástí knihov-
ny jsou také CD a DVD.

Dále nabízíme možnost bezplatného objedná-
ní publikací z EU Bookshop (oficiální knihku-
pectví EU).

Europe Direct Bruntál nabízí také publikace  
a e-knihy, jichž je samo autorem. 

Publikace:
• Europe Direct Bruntál – Vaše přímé spojení  
 s Evropou
• Práva občanů Evropské unie
• Práva studentů Evropské unie
• Dotační možnosti Evropské unie 
 pro mezinárodní spolupráci
• Evropský rok pro rozvoj 2015

  

E-knihy:
• Práva občanů Evropské unie
• Dotační možnosti Evropské unie 
 pro mezinárodní spolupráci

Všechny publikace je možné bezplatně získat 
v tištěné či .pdf podobě. E-knihy si lze tak-
též bezplatně stáhnout na našich webových 
stránkách.

Knihovna a studovna

Publikace 
a e-knihy
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Zájemcům o informační a tiskové materiály za-
měřené na nejrůznější evropská témata umož-
ňuje Europe Direct Bruntál jejich bezplatné 
získání i mimo prostory střediska. Propagační 
materiály a publikace jsou umístěny v: 

• Turistické informační centrum Krnov 
• Městské informační centrum Bruntál 
• Euroregion Silesia – CZ, Opava
• STŘECHA, p. o., Vrbno pod Pradědem

Evropský zpravodaj nabízí široké veřejnosti ak-
tuální informace o dění v EU i regionu, tipy pro 
školy a pozvánky na zajímavé akce střediska. 
Měsíční newsletter je k dispozici online, včetně 
archívu, na webových stránkách střediska.

Chcete odebírat newsletter? Napište nám.

 

Středisko Europe Direct Bruntál nabízí, 
nejen studentům se zájmem o evropskou 
problematiku, možnost stáže. 

Náplň práce:
• Informování veřejnosti o záležitostech EU
• Vyhledávání informací dotýkajících 
 se pro blematiky EU (aktuality, publikace, 
 internetové zdroje)
• Podílení se na tvorbě článků na webové   
 stránce Europe Direct Bruntál
• Spolupráce na akcích zaměřených 
 na aktuální témata EU 
• Pomoc při realizaci besed, přednášek, 
 seminářů a informačních kampaní pro školy,  
 obce, neziskové organizace a širokou 
 veřejnost v okrese Bruntál a Opava

Praxe je vykonávána bez nároku na honorář.  
Po absolvování praxe Vám vystavíme certifikát 
Europe Direct Bruntál.

Informační 
servis Nabídka stáže

Evropský 
zpravodaj
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Evropská dobrovolná služba (dále jen EDS) je 
jeden z projektů mobility v rámci Programu 
Erasmus +.

EDS umožňuje mladým lidem zapojit se, indivi-
duálně nebo ve skupinách, do dobrovolnických 
projektů konaných v zemích EU, EFTA, v zemích 
jihovýchodní a východní Evropy, Kavkazu a dal-
ších partnerských zemích.

Cílem EDS je rozvinout solidaritu a propagovat 
aktivní občanství a vzájemné porozumění mezi 
mladými lidmi.

EDS umožňuje mladým lidem vykonávat dobro-
volnou službu po dobu až 12 měsíců v jiné zemi, 
než ze které pocházejí. Je opravdovou „vzdělá-
vací službou“.

Dobrovolníci jsou přínosem pro místní komu-
nitu, učí se novým dovednostem a jazykům  
a objevují jinou kulturu. Služba je neplacená, 
nezisková a na plný úvazek.

Projekt EDS se může zaměřit na různá témata 
a oblasti. Dobrovolná služba může být vykoná-
vaná v oblasti kultury, sportu, umění, sociální 
péče, mládeže, životního prostředí a mnoha 
dalších oblastech.

Dobrovolník
Dobrovolníkem EDS se může stát každý mladý 
člověk (ve věku 18-30 let), který má trvalé byd-
liště nebo legální pobyt na území ČR. V případě, 
že se jedná o člověka s omezenými příležitost-
mi, může EDS vykonávat i ve věku od 17 let.

Znalost jazyka hostitelské země ani dokonalá 
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), plně hrazeno ubytování, 
strava, jazykový kurz, cestovní zdravotní pojiš-
tění a vypláceno kapesné.

Co EDS není:
• stáž ve firmě, jazykový kurz
• rekreační nebo turistická aktivita
• občasné dobrovolnictví na poloviční úvazek
• doba studia nebo profesního školení 
 v zahraničí
• nesmí nahradit placené místo 
• nesmí se jednat o využívání levné 
 pracovní síly

Hostitelská organizace informačního střediska 
(Institut pro regionální rozvoj, o.p.s.) je akre-
ditována pro vysílání a hoštění dobrovolníků  
v rámci EDS. V případě zájmu či potřeby více 
informací nás neváhejte kontaktovat.

Evropská 
dobrovolná služba
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Europe Direct organizuje akce pro děti, žáky  
a studenty, dále zástupce obcí, měst, škol  
a  neziskových organizací, zejména pak širokou 
veřejnost. Jedná se o akce typu přednášky, be-
sedy, výstavy, soutěže a informační kampaně.

Ukázkou:

Přednášky pro děti z MŠ a studenty SŠ

   

Besedy a semináře pro veřejnost

   

Více informací o pořádaných akcích a účasti na 
nich naleznete na našich webových stránkách.

Sledujte náš kalendář akcí a dozvíte se více!

 

Kde nás najdete?
Prostory informačního střediska se nacháze-
jí v reprezentativní kancelářské budově přímo  
v centru města Bruntálu (500 m od hlavního 
náměstí).

Adresa:
Dr. E. Beneše 
1873/61
792 01 Bruntál
  

Přístup do střediska je bezbariérový.

Jak se k nám dostanete?
• Autem: 
 GPS souřadnice 49.9847017N, 17.4639092E
• Vlakem: 
 Vlaková stanice Bruntál, cca 20 minut chůze
• Autobusem: 
 Autobusová zastávka Bruntál autobusové 

stanoviště, cca 2 minuty chůze
Otevírací doba: Pondělí až pátek od 08:00  
do 14:00 hodin, o víkendech a ve svátky zavřeno.

Nevyhovuje Vám otevírací doba?
Nejen mimo pracovní dobu nás můžete kontak-
tovat prostřednictvím e-mailu (europe.direct@
iregio.org) nebo telefonu (+420 558 846 420). 

Akce střediska Praktické 
informace



Europe Direct Bruntál
Hostitelská organizace: 

Institut pro regionální rozvoj, o.p.s.
Dr. E. Beneše 1873/61, 792 01 Bruntál

Tel.: +420 558 846 420
Email: europe.direct@iregio.org

Web: www.europe-direct.cz/strediska/bruntal
Skype: EuropeDirectBruntál


