VÕTA OSA MEEDIAVÕRGUST
KUTSE JA REGISTREERIMINE

Mis on meediavõrk?
•
•

Meediavõrk annab ajakirjanikele ja peamistele meediaväljaannetele võimaluse osaleda
aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aastal 2012, luues
sealjuures ühendusi ning teavitades ja jagades informatsiooni.
See on eksklusiivne ajakirjanike grupp, kes on pärit kõikjalt üle Euroopa, olles huvitatud kõigist
Euroopa aastaga seotud teemadest, nagu majandus ja tööhõive, tervishoid ja sotsiaalhooldus,
pensionid ja vabatahtlikkus, täiskasvanute haridus ja vananemissõbralikud keskkonnad.

Miks registreerida?
•

•
•
•

Meediavõrgu liikmena saadetakse teile iga kuu e-uudiskirju, mis on koostatud eksklusiivselt
pressi liikmetele. Uudiskiri “European Year 2012 - News on Active Ageing and Solidarity
between Generations” on kõige olulisema teabe allikas, mis hoiab teid aasta läbi toimuvate
kampaaniatega kursis.
Te olete esimene, kes saab regulaarselt värskeid uudiseid faktide, sündmuste ja aktsioonide
kohta nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil.
E-uudiskiri on teie töö jaoks oluline tööriist, kuna olete esimeste hulgas, kes saab uudiseid
nii Euroopa Komisjonilt kui ka inspireerivaid jutte ja näiteid parimatest tavadest kõigi
vastava teemaga seotud liikmesriikide perspektiivist vaadatuna.
Samuti saadame teile regulaarselt pressiväljaandeid, mida saab hõlpsalt teiepoolseks
raporteerimiseks kohandada.

Kes peaks registreerima?
• Kõigist Euroopa riikidest pärit ajakirjanikud, kes on Euroopa aastast huvitatud
• Euroopa ühise, riikliku, kohaliku ja online-meedia toimetajad
Meediavõrku registreerimiseks palume klõpsata allpool toodud linki:
http://registration.eyaa-medianetwork.eu/
Teie kontaktandmeid kasutab ICWE Euroopa Komisjoni/tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete
võimaluste komisjoni nimel ning teil on võimalik ennast iga hetk maha registreerida.
Lisateabe saamiseks külastage EY2012 veebilehte või võtke ühendust:
Pressi kontaktisik
Andrea Ricciarelli
ICWE GmbH
Berliin, Saksamaa
Tel: +49 (0)30 310 18 18 43
Faks: +49 (0)30 324 98 33
E-post: andrea.ricciarelli@icwe.net
Privaatsusavaldus
Meediavõrk
Kui vastate kutsele, et registreerida end Euroopa aastast 2012 huvitatud ajakirjanike andmebaasis, hõlmab selle töötlemine teie isikuandmete salvestamist ja
läbivaatamist. Sellise tegutsemise suhtes kehtib ning seda tehakse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001 (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1 – 22), mis käsitleb üksikisikute kaitset
isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumist.
Lisateabe saamiseks palume vaadata tervet privaatsusavaldust toodud veebilehel.
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