Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa
ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa, tel. 22 443 03 69, 22 443 07 80
e-mail: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl , www.um.warszawa.pl/europe-direct

Program imprezy na Krakowskim Przedmieściu
pod tytułem
EUROPA ZMIENIA WARSZAWĘ
Impreza pt. „Europa zmienia Warszawę” jest realizowana w ramach
projektu prowadzonego przez m.st. Warszawę pod nazwą Punkt
Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Termin:
17 – 25 sierpnia 2013 r.
Godziny otwarcia:
wystawa fotograficzna pt. „Europa zmienia Warszawę” –
przez cały okres trwania imprezy
namiot stanowiący Europejski Punkt Informacyjny codziennie od godz. 10.00 do godz. 18.00
Miejsce:
Krakowskie Przedmieście/pl. Zamkowy, obok wieży kościoła Św. Anny

Serdecznie zapraszamy na wystawę pt. ”Europa zmienia Warszawę”,
podczas której prezentowane będą wybrane projekty realizowane przez
m.st. Warszawę, dofinansowane z funduszy europejskich.
Będzie można odwiedzić także Europejski Punkt Informacyjny,
dzięki któremu każdy mieszkaniec Warszawy oraz osoby zainteresowane
tematyką europejską będą mogły skorzystać z bezpłatnych usług
informacyjno – doradczych. Ponadto, na odwiedzających będą czekały atrakcje przygotowane
przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa oraz partnerów wydarzenia
m.in.: Centrum Nauki Kopernik, Miejski Ogród Zoologiczny, Muzeum Historyczne m.st.
Warszawy, Polski Czerwony Krzyż
i wiele innych.
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PROGRAM „EUROPA ZMIENIA WARSZAWĘ”
Zdrowie
17 sierpnia 2013 r.
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SP ZOZ na Madalińskiego

10:00 – 18:00

- Badania medyczne: pomiar ciśnienia, pulsu, saturacji a także wagi i wzrostu
- Szpital i leczenie przyniesionych przez dzieci maskotek
- Pokaz stroju chirurga oraz narzędzi chirurgicznych
- Przedstawienie charytatywnej działalności lekarzy i położnych Szpitala
- Przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza
- Udzielanie informacji na tematy związane z profilaktyką oraz leczeniem
przez personel z Oddziałów: Położnictwa, Neonatologii, Pediatrii, Ginekologii,
Chirurgii Onkologicznej
18 sierpnia 2013 r.
Polski Czerwony Krzyż

10:00 – 18:00

- Szkolenie z pierwszej pomocy: nauka zasad udzielania pierwszej pomocy,
ćwiczenia pod opieką instruktorów PCK, postępowanie z poszkodowanym
przytomnym, podstawowe podtrzymywanie życia (ćwiczenia na manekinach)
- Odpowiedzi na pytania uczestników

Dzień Obywateli
19 sierpnia 2013 r.
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
- Aktywność społeczna wokół funduszy europejskich

10:00 – 18:00

- Warszawskie In(ter)wencje Obywatelskie - gra Targuj się o Targówek prezentacja projektu "Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice" realizowanego przez Urząd Miasta (dzielnice Targówek, Praga Północ,
Praga Południe) wraz z partnerami

14:00 – 16:00

- Prezentacja projektu Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych 16:00 – 18:00
"Trener na wolnym rynku - inspiracje, trendy, wsparcie"
- Warsztat Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych
"Doświadczaj i ucz się - mini-warsztat edukacyjny dla dorosłych"

16:30 – 17:30

Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy

10:00 – 18:00

- Rozgrywki gry planszowej ROZEGRAJ MIASTO
- Gry, zabawy, quizy dotyczące konsultacji społecznych
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
- Promocja projektu "Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka"

10:00 – 15:00
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- Gry i zabawy edukacyjne oraz konkurs plastyczny
- Prezentacja multimedialna "Jeden dzień z życia żłobka"
- Konsultacje logopedyczne i psychologiczne; Ćwiczenia muzyczno -ruchowe
- Degustacja specjałów żłobków
- Wystawa albumów ze zdjęciami z projektu "Warszawskie żłobki wspierają
rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo"
- Prezentacja filmów szkoleniowo-instruktażowych
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy
- Przedstawienie zakresu działalności Ośrodka dziennego pobytu dla osób
10:00 – 18:00
z chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym oraz z zaburzeniami
psychicznymi o podłożu organicznym; promocja projektu oraz konsultacje w
sprawie kwalifikacji wstępnej osób zainteresowanych udziałem w działaniach
projektu (pobyt w ośrodku dziennym, 4-dniowe szkolenia wyjazdowe a także
grupy wsparcia i poradnictwo zawodowe) dla osób z ww. chorobami i dla ich
opiekunów
- Prezentacja i dyskusja nad rezultatami projektu "Innowacje na rzecz
Aktywnego Starzenia się"

14:00 – 16:00

Dzień z kulturą
20 sierpnia 2013 r.
Centrum Nauki Kopernik

10:00 – 18:00

- "Kopernik na kółkach" - mobilna animacja, w której każdy ma okazję
wykonać proste doświadczenia; można sprawdzić, jak się tworzy miraże lub
wykorzystuje potęgę próżni; chętni będą mieli szansę nauczyć się gry na
słomkowcach, balonach basowych, grillach oraz zobaczą pokaz ujarzmiania
balonów pożerających telefony komórkowe
- Warsztaty dla dzieci "Europejskie miejsca Warszawy"
Muzeum Warszawskiej Pragi

10:00 – 12:00

- Warsztaty – wykonywanie szyldów dawnych i zapomnianych zawodów
- Quiz o Pradze
Muzeum Drukarstwa Warszawskiego

10:00 – 14:00

- Warsztaty - drukowanie na zabytkowej prasie druku typograficznego
przygotowanego specjalnie na to wydarzenie
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy

10:00 – 17:00

- Spacer – „Rzecz o poselstwach i cudzoziemcach”
Centrum Interpretacji Zabytku

12:00 – 14:00

- "Warszawska starówka na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO" Warsztaty – animacje plastyczne dla dzieci
Ośrodek Badań i Dokumentacji Korczakianum

12:00 – 14:00
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- "Muzyka i teatr na Krochmalnej" – o artystycznych aktywnościach
wychowanków Domu Sierot Janusza Korczaka – prezentacja oraz warsztaty
Muzeum Woli

14:00 – 17:00

- Chór Eksperymentalny improwizuje do warszawskich zabytków

Dzień z ekologią
21 sierpnia 2013 r
Miejski Ogród Zoologiczny

10:00 – 14:00

- Pokaz gatunków egzotycznych zwierząt – gady: węże, jaszczurki, żółwie
oraz bezkręgowce: karaczany, wije, patyczaki, ślimaki.
- Porady i informacje dotyczące hodowli i prawidłowej opieki nad różnymi
egzotycznymi gatunkami zwierząt
- Quiz wiedzy o zwierzętach z nagrodami
Spółka Metro Warszawskie z o.o.

10:00 – 17:00

- Punkt informacyjno – promocyjny
- Prezentacja Projektu "II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze,
projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru"
Zarząd Mienia m.st. Warszawy

10:00 – 18:00

- Prezentacja dyscyplin sportowych związanych z Portem Czerniakowskim
- Pokaz zdjęć i filmów dokumentacyjnych z przebudowy portu
- Ptasie Warsztaty dla dzieci, malowanie, rozpoznawanie gatunków itp.
- Stanowisko geomorfologiczne
- Pokazy filmów o nadwiślańskiej przyrodzie oraz projekcie
LIFE+ WislaWarszawska.pl
- Makieta platformy pływającej dla ptaków
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
10:00 – 18:00
- Przeprowadzanie doświadczeń; ekspozycja w szklanych butelkach ścieków
surowych, oczyszczonych, skratek, granulatu osadu ściekowego, popiołu
w wersji pylistej i scalonej
- Proste doświadczenia określające fizyczne właściwości wody
- Quizy o tematyce ekologicznej: sposoby oszczędzania, metody uzdatniania
wody, ścieki i oczyszczalnie ścieków, historia wodociągów warszawskich
- Układanie puzzli gigant
- Filmy edukacyjne opowiadające o oczyszczaniu ścieków i uzdatnianiu wody
- Beczkowóz ze smaczną i zdrową wodą do picia
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
- Punkt informacyjno – promocyjny

10:00 – 18:00
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- Prezentacja projektu "Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński Stadion Narodowy - Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów
niskopodłogowych"
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy
14:00 – 18:00
- Promocja projektów ekologicznych:
Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azyl”,
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego w Warszawie

Fundusze Europejskie
22 sierpnia 2013 r.
Punkt Kontaktowy ds. Kultury

10:00 – 14:00

- Informacje nt. projektów zrealizowanych w ramach Programu Kultura
2007-2013 oraz prezentacja nowego programu Unii Europejskiej
„Kreatywna Europa”; konsultacje
z ekspertami o możliwościach uzyskania grantów na działania kulturalne
Punkt Kontaktowy Europa dla Obywateli

10:00 – 14:00

- Prezentacja projektów współfinansowanych przez Program Europa dla
Obywateli z udziałem polskich beneficjentów; konsultacje związane z zasadami
programu oraz praktycznymi poradami dotyczącymi pisania wniosków
i realizacją projektów w programie EDO
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

10:00 – 15:30

- Prezentacja Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług - PK KSU
(prezentacja oferty, informacje dot. m.in. możliwości pozyskania funduszy na
rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej)
Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

10:00 -15:30

- Punkt informacyjny (prezentacja realizowanych projektów, oferty szkoleń,
staży i praktyk)
Urząd Pracy m.st. Warszawy

10:00 – 16:00

- Informacje o usługach Urzędu Pracy m.st. Warszawy dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy, w tym o projektach współfinansowanych z EFS
"Rynek Pracy Czeka", "Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim
rynku pracy", "Marsz Kobiet"
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
- Bezpłatne konsultacje na temat Europejskiego Funduszu Społecznego,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz projektów skierowanych do osób
bezrobotnych realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL
- Loteria fantowa dla dzieci (liczba nagród ograniczona)
- Prezentacja usług dostępnych w Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej - poradnictwo i informacja zawodowa, przygotowanie do otwarcia
działalności gospodarczej, oferta Europejskich Służb Zatrudnienia - EURES

10:00 – 18:00
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Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

10:00 – 18:00

- Informacje o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki
Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

10:00 – 18:00

- Bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania
z Funduszy Europejskich
- Zabawy edukacyjne (kolorowanki, odgadywanie nazw państw, quizy, kalambury,
budowanie słynnych obiektów z klocków, gry, wyścigi)
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Piaseczno

10:00 – 18:00

- Punkt informacyjny
Centrum Przedsiębiorczości Smolna

10:00 – 18:00

- Punkt informacyjny

Policja i Straż Pożarna
23 sierpnia 2013 r.
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne

10:00 – 18:00

- Prezentacja metod zbierania, zabezpieczania i utrwalania śladów linii
papilarnych, a także działania modulatora głosu
- Konkurs dotyczący identyfikacji marek pojazdów
- Prezentacja efektów projektu o nazwie "ROBOT"
- Możliwość wykonania swojego zdjęcia na krześle, na którym fotografowani
są przestępcy
- Prezentacja walizki technika kryminalistyki
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

10:30 – 17:00

- Prezentacja wozu strażackiego oraz robota rozpoznania chemicznego

Zdrowie
24 sierpnia 2013 r.
Warszawski Szpital dla Dzieci
- Zdrowe stopy u dzieci – ćwiczenia stóp, zasady doboru prawidłowego

10:00 – 12:00

obuwia
- Pomiar antropometryczny z analizą masy ciała pod kątem oceny stanu
odżywiania

12:00 – 14:00

- Pomiar ciśnienia tętniczego u dzieci

14:00 – 14:30

- Trening priopriocepcji na płaszczyznach niestabilnych

14:30 – 16:30

- Badanie stanu higieny jamy ustnej pod kątem ryzyka wady zgryzu i
wady wymowy – konsultacje logopedyczne

16:30 – 18:00
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25 sierpnia 2013 r.
Zespół Żłobków m.st. Warszawy

10:00 – 14:00

- Promocja projektu "Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka"
- Gry i zabawy edukacyjne oraz konkurs plastyczny
- Prezentacja multimedialna: "Jeden dzień z życia żłobka"
- Konsultacje logopedyczne i psychologiczne; Ćwiczenia muzyczno - ruchowe
- Degustacja specjałów żłobków
- Wystawa albumów ze zdjęciami z projektu "Warszawskie żłobki wspierają rodzinę
w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo."
- Prezentacja filmów szkoleniowo-instruktażowych
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście
10:00 – 18:00
- Działania profilaktyczne w kierunku chorób układu krążenia, chorób nowotworowych
(badanie ciśnienia krwi, badanie poziomu cukru, ocena wskaźnika BMI, nauka
samokontroli piersi, zaproszenie na badania mammograficzne, konsultacje lekarza
dermatologa)
- Promocja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
- Przedstawienie oferty Dziennego Oddziału Leczenia Psychiatrycznego
- Konsultacje psychologiczne
- Nauka korzystania z e-portalu umożliwiającego zapisy na wizytę lekarską przez
internet
- Konkurs rysunkowy dla dzieci pt. "Dbam o zdrowie"
- Prezentacja multimedialna poświęcona ofercie SPZOZ Wola - Śródmieście

Będzie można zadać pytanie Konsultantowi Punktu Informacji Europejskiej Europe
Direct – Warszawa w zakresie:
•
•

udzielania informacji, porad oraz pomocnych wskazówek, związanych z unijnym
prawodawstwem, polityką jak i programami finansowanymi z budżetu UE,
udzielania pomocy w znalezieniu odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące Unii
Europejskiej i jej funkcjonowania.
Będzie można nas odwiedzić codziennie w godzinach 10.00 – 18.00
UWAGA:

W terminie 17 – 25 sierpnia 2013 r. siedziba Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct –
Warszawa zostaje przeniesiona do Europejskiego Namiotu Informacyjnego przy
ul. Krakowskie Przedmieście.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa
ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa, tel. 22 443 03 69, 22 443 07 80
e-mail: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl , www.um.warszawa.pl/europe-direct

Ponadto, przygotowaliśmy dla Ciebie:
•
•
•
•
•

Bezpłatny dostęp do materiałów i publikacji dotyczących Unii Europejskiej oraz
funduszy europejskich,
Bezpłatny dostęp do materiałów i publikacji dotyczących Warszawy,
Możliwość udziału w konkursach i zabawach europejskich,
Prezentacje związane z tematyką europejską,
Wystawę fotograficzną pt. „Europa zmienia Warszawę”.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
http://europedirect.um.warszawa.pl/
Serdecznie zapraszamy!

Partnerzy:

