Dzisiaj w
dzień przelotnie popada i
zagrzmi, temperatura 2934 stopni, na wybrzeżu
26-28 stopni.
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Skromny wzrost emerytur

Fot. Marian Paluszkiewicz

Emerytury wzrosną, ale nie dla wszystkich jednakowo

W Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy wczoraj,
11 sierpnia, odbyła się konferencja prasowa z udziałem
ministra tego resortu Algimanty Pabedinskienė oraz
dyrektora zakładu ubezpieczeń społecznych „Sodra”
Mindaugasa Sinkevičiusa. Głównym tematem były emerytury. Temat obietnic składanych przez kierownictwo

„Sodry” co do podwyżki emerytur nieustannie przewija
się przez wszystkie media w naszym kraju. Kwestia ta jest
poruszana również przez polityków.Czy zajdą więc pozytywne zmiany w budżecie seniorów, nie uwzględniając
tych kilku dodatkowych euro, które w lipcu wpłynęły do
ich kieszeni?
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Wolontariat Europejski:
„Youth for human rights”

PULS KURIERA
ZDJĘCIE DNIA

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) w
czerwcu br. zakończyła realizowany od września
2014 r. projekt długoterminowego Europejskiego
Wolontariatu (European Voluntary Service, EVS).
Projekt pt. „Youth for
human rights” był finansowany przez Unię Europejską w ramach programu
„Erasmus+”.
Przez 10 miesięcy w siedzibie EFHR gościły dwie
wolontariuszki — z Polski,
której organizacją wysyłającą było „Stowarzyszenie
Odra-Niemen”, oraz z Węgier, z organizacji „Multikultúra Egyesület”.

W ramach pobytu wolontariuszki miały okazję do
wzięcia udziału w wielu interesujących zajęciach, których głównych celem była
działalność na rzecz ochrony
praw człowieka, w tym praw
mniejszości narodowych.
Wszystkie

zaplanowane

działania miały również
przyczynić się do rozwoju
osobistego i umiejętności
wolontariuszek takich jak:
zdolności
organizacyjne,
analityczne, czy komunikacyjne.
Wśród zajęć, w których
wolontariuszki brały udział,
było m. in. przygotowanie i
prowadzenie szkoleń na temat
mowy nienawiści w szkołach,
współprowadzenie wykładu
dla młodzieży z Niemiec, organizowanie Międzynarodowego Dnia walki z Faszyzmem
i Antysemityzmem, współorganizowanie Międzynarodowego Dnia Człowieka na Uniwersytecie Michała Romera,
udział w realizacji i przygotowywaniu projektów: „Europejczycy, Polacy, Obywatele”,
„Jesteśmy Podobni”.

W czasie wolontariatu
wolontariuszki odwiedziły również m. in. Sejm RL,

były na pokazach filmów,
uczestniczyły w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza, organizowały konkursy na profilach Fundacji na
portalu społecznościowym
Facebook.
Oprócz tego towarzyszyły w wyjazdach informacyjnych i edukacyjnych EFHR
w teren.

Wrażenia wolontariuszki
z Węgier można przeczytać
w wywiadzie. Zapraszamy
również do galerii.
Z wielką radością informujemy, że we wrześniu
ruszamy z kolejnym długoterminowym projektem Wolontariatu Europejskiego pt.
„Promote Diversity, promote human rights”.
Tym razem w siedzibie
EFHR gościć będziemy wolontariuszy z Polski oraz
Wielkiej Brytanii.
Więcej informacji o projekcie ukaże się wkrótce w
zakładce „Projekty”.

Jeżeli chcesz zostać wolontariuszem w ramach projektu, powinieneś(-aś) zwrócić się do EFHR, która pomoże ci znaleźć organizację
przyjmującą.
Możliwy czas pobytu:
2-12 miesięcy (przy grupowych projektach od 2 tygodni do 2 miesięcy)
Warunek wiekowy dla
kandydatów: 18-30 lat.
Wszystkie koszty związane z wolontariatem pokrywa Unia Europejska
(zakwaterowanie, wyżywienie, podróż, kieszonkowe i
szkolenia językowe). Więcej
informacji - www.efhr.eu
EFHR

W Nowym Jorku odbyła się premiera filmu z gatunku komedii akcji, „The Man From U.N.C.L.E.”
Fot. EPA-ELTA
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Rozum ludzki, instynkt stadny
Upały, które nawiedziły naszą część Europy,
dają się we znaki nie tylko ludziom spragnionym
ochłody, ale też jeziorom, rzekom i morzu, w pobliżu których ludzie tej ochłody szukają.
Niestety, wielu z nich zachowuje się tak, jak
gdyby po raz pierwszy i ostatni przyjechali na
odpoczynek. Jak ta młoda para podpatrzona na plaży jednego
z podwileńskich jezior, po kąpieli, relaks na słońcu, on z butelką piwa w dłoni, ona z butelką modnego w tym sezonie cydru.
Kolejna kąpiel i po niej kolejny relaks na słońcu. Kolejne też
piwko i cydr. Po jakimś czasie młodzi ludzie zabrali się do domu
zabierając ze sobą pledy i ręczniki, zostawiając jedynie butelki
po spożytych napojach. I chyba nie chodziło im o zaznaczenie
w sposób podpatrzony u zwierząt swojego terenu, na który jutro też przyjdą wypoczywać, ale ich i wielu innych, zachowanie
zwierzęce na pewno jest. Gonieni stadnym instynktem nad
wodę w poszukiwaniu ochłody zachowują się bowiem jak dziki
tabun na wodopoju, co z kopytami do wody wlezie. Tyle, że zwierzę rozumu niewiele ma i może nie wiedzieć, że zaraz będzie
musiało tę wodę kopytami zmąconą pić. Okazuje się jednak, że
rozum nie każdego też człowieka upoważnia do myślenia. Wielu
nie zastanawia się, że jeśli nie jutro, to może za rok, a na pewno
po latach ich dzieciom przyjdzie się wrócić na „swoje śmiecia”.
Bo same one na pewno nigdzie nie znikną.
Stanisław Tarasiewicz

CYTAT DNIA
„Ostatnie prowokacje ze strony wspieranych przez
Rosję bojowników są świadomą próbą storpedowania
procesu pokojowego w Donbasie, na wschodzie kraju” —
powiedział szef ukraińskiej dyplomacji Pawło Klimkin w rozmowie
telefonicznej z ministrami spraw zagranicznych Niemiec i Francji.
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mln euro do 2020 roku otrzyma Litwa na integrację
imigrantów

