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Prawa kobiet 
UE walczy o równe płace 
 

 

Czynniki leżące u podstaw różnic w wynagrodzeniu są wielorakie: kobiety częściej pracują              
w niepełnym wymiarze czasu pracy, borykają się z problemem „szklanego sufitu”, pracują              
w sektorach gorzej opłacanych lub często muszą ponosić główną odpowiedzialność za opiekę 
nad swoimi rodzinami. Jednym ze sposobów zmiany tej sytuacji jest poprawa równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym, co można osiągnąć dzięki przyjęciu wniosku Komisji 
dotyczącego dyrektywy. 

W kontekście europejskiego filaru praw socjalnych Komisja podjęła działania mające na celu 
umożliwienie pracującym rodzicom i opiekunom lepsze pogodzenie kariery zawodowej z opieką 
nad rodzinami. Wniosek Komisji dotyczący równowagi między życiem zawodowym                         
a prywatnym obejmuje prawo wszystkich ojców do wzięcia co najmniej 10 dni urlopu w 
momencie narodzin dziecka. Płatny urlop rodzicielski mógłby również stać się niezbywalnym       
i równym prawem dla kobiet i mężczyzn – byłaby to silna zachęta dla mężczyzn do korzystania   
z tej możliwości, zamiast oczekiwania od kobiet, że zatrzymają swoją karierę zawodową               
w miejscu przez długi okres czasu, podczas gdy mężczyźni szybko powracają do pracy.  

Szczegóły dotyczące działań Komisji Europejskiej >>> tutaj. 

Erasmus Plus                                                                                                             
Rusza nabór wniosków 

 

Ruszył nabór wniosków od instytucji, które zamierzają uczestniczyć w programie Erasmus+              
w przyszłym roku. O finansowanie mogą starać się podmioty publiczne lub prywatne działające 
w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. W 2019 r. Komisja Europejska 
przewiduje 3 mld euro na inwestycje w młodych Europejczyków oraz w utworzenie 
europejskich szkół wyższych. 

Z przewidywanego budżetu w wysokości 3 mld euro na europejskie szkoły wyższe 
przeznaczone zostanie 30 mln euro. Jest to nowa inicjatywa poparta przez przywódców Unii 
Europejskiej podczas Szczytu Społecznego w Göteborgu w listopadzie zeszłego roku. Stanowi 
ona istotny impuls w kierunku utworzenia europejskiego obszaru edukacji do roku 2025. 

Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć >>> tutaj. 

https://ec.europa.eu/poland/news/181026_equal_pay_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/181024_erasmus_pl
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Fundusz Solidarności Unii Europejskiej                                                               
Polska ze wsparciem 

 

Polska otrzyma ponad 12 mln euro z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej jako pomoc                     
w niwelowaniu skutków katastrofalnych deszczów i nawałnic w ubiegłym roku. Środki                            
z Funduszu Solidarności UE zostaną przeznaczone na wsparcie odbudowy i pokrycie części 
kosztów interwencji służb ratunkowych, tymczasowego zakwaterowania i działań w zakresie 
usuwania zniszczeń oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, mając na celu zmniejszenie 
obciążenia finansowego poniesionego przez władze krajowe po wystąpieniu klęsk żywiołowych. 

Więcej informacji nt. wsparcia>>>tutaj. 

 

Zamiast słów                                                                                                                             

Konkurs recytatorski "Dobrze, że jestem Polakiem. Szkoła dla 
Niepodległej" w Szkole Podstawowej nr 10 w Rzeszowie 

 

 

 W telegraficznym skrócie: 
 „Legendy z naszej przeszłości” – podsumowanie V. edycji konkursu literackiego          

w Filii nr 6 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, którego 

byliśmy partnerem>>> tutaj.  
 
 Plan prac Komisji Europejskiej na 2019 r. >>> tutaj.  
 

 Wkrótce ruszy kolejna edycja DiscoverEU>>>tutaj. 

https://ec.europa.eu/poland/news/181018_fin_support_pl
http://www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/filia-nr-6/wydarzenia-w-2018-roku/art,39,legendy-z-naszej-przeszlosci-podsumowanie-v-edycji-konkursu-literackiego-w-filii-nr-6-relacja.html
https://ec.europa.eu/poland/news/181023_working_plan_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/181017_discover_eu_pl

