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Summit NAFTA v New Orleans
Začiatkom tohto týždňa sa v americkom New Orleans zišli najvyšší
predstavitelia Kanady, Spojených štátov a Mexika. Kanadský premiér
Stephen Harper, americký prezident George Bush a prezident Mexika
Felipe Calderón sa dohodli, že sa v budúcnosti zamerajú na zvýšenie
konkurencieschopnosti v obchode a bezpečnosti hraníc, na ochranu
životného prostredia, prístup všetkých obyvateľov ku zdravotníckym
službám a k bezpečným potravinám a zlepšenie informovanosti
v prípade akútneho nebezpečenstva. „Kanada, Mexiko a Spojené štáty
majú spoločný záujem zachovať Severnú Ameriku ako prosperujúcu
a konkurencieschopnú oblasť,“ povedal kanadský predseda vlády.
www.pm.gc.ca

Minister zahraničných vecí v Afghanistane
Kanadský minister zahraničných vecí Maxime Bernier navštívil
v polovici apríla Afganistan. Počas cesty sa stretol s prezidentom
Hamídom Karzáím a so svojím afganským kolegom Rangeenom
Dadfarom Spantou. Minister zahraničných vecí zdôraznil, že
„Kanada plne rešpektuje rozhodnutie afganskej vlády o tom, kto
bude do vlády menovaný. Hlavným cieľom Kanady je podporovať
samostatnosť Afganistanu vo všetkých smeroch ako je rozvoj,
bezpečnosť a vládna moc. Budeme sa snažiť úzko spolupracovať
s afganskou vládou na všetkých úrovniach, aby sme dosiahli tento
cieľ,“ povedal pri návšteve Maxime Bernier.
www.international.gc.ca www.canada-afghanistan.gc.ca

Pracovné povolenie pre zahraničných študentov
Ministerka pre občianstvo a prisťahovalectvo Diane Finley oznámila
21. apríla zmeny, ktoré zjednodušujú – s okamžitou platnosťou –
zahraničným študentom postup, ako získať pracovné povolenie,
a navyše umožňujú predĺženie možného pobytu v Kanade po
ukončení štúdia. Zahraniční študenti denného štúdia na vybraných
kanadských verejných školách pomaturitného stupňa sa tak môžu
uchádzať o zamestnanie v akejkoľvek inštitúcii či firme bez vopred
potvrdenej pracovnej zmluvy. Povolená dĺžka pobytu sa teraz
predlžuje (z jedného až dvoch rokov podľa oblasti) na tri roky
s platnosťou v celej krajine. V minulom roku sa v Kanade vzdelávalo
63 673 zahraničných študentov, čo je nárast o 4,6 percenta oproti
www.cic.gc.ca
predchádzajúcemu roku.

Obnoviteľná energia pre poľnohospodárov
Kanadská vláda spolu s ďalšími kanadskými organizáciami
a firmami vyvinula webovú stránku nazvanú IREF (Integration of
Renewable Energy on the Farm/Intégration des énergies
renouvelables à la ferme). Tá slúži ako komplexný zdroj technických
informácií a on-line nástrojov na využitie alternatívnych zdrojov
energie pre poľnohospodárov a zvýšenie ekologickej udržateľnosti
fariem. IREF vznikla po štvorročnej intenzívnej spolupráci
kanadských ministerstiev poľnohospodárstva, prírodných zdrojov
a súkromného sektora. Vláda dúfa, že programy, ktoré je možné si
zdarma stiahnuť z týchto webových stránok spolu s mnohými
užitočnými radami, pomôžu poľnohospodárom ušetriť energiu
a prípadne dosiahnuť aj prebytok. Jedným z ponúkaných softvérov je
GHGFarm, pomôcka, ktorá dokáže spočítať emisie skleníkových
plynov farmy, či Swift, ktorý kalkuluje solárnu energiu a na základe
priemerných štatistík počasia dokáže odhadnúť celkový energetický
prínos solárnej steny alebo panela v určitom období.
www.farm-energy.ca

Porozumieť Kanade –
nové programy kanadských štúdií (1)
Kanadské štúdiá sú unikátnym programom financovaným Ministerstvom
zahraničných vecí a medzinárodného obchodu Kanady už viac ako 30
rokov. Program pomohol doslova „vytvoriť“ novú vednú disciplínu
a priviesť ku štúdiu Kanady z pohľadu literatúry, histórie, geografie alebo
politológie mnoho vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov.
Tento program stál pri zrode rozsiahlej medzinárodnej komunity
zahraničných kanadistov, ktorá má dnes okolo 6 000 odborníkov z viac
ako 40 krajín sveta. Ministerstvo sa rozhodlo pôvodný program
aktualizovať tak, aby lepšie odrážal súčasné potreby akademikov aj
študentov. V dnešnom aj ďalších číslach
Kanadskej mozaiky vám postupne
predstavíme novú podobu programov
kanadských štúdií pod názvom
Porozumieť Kanade, ktorá štartuje 1.
apríla 2008. Všetky programy bez
výnimky budú podľa nového založené
na grantovom princípe výberu a medzinárodnej súťaži. Všetky projekty
budú posudzované na základe nasledujúcich kritérií v uvedenom poradí:
akademická kvalita projektu, kanadský obsah, vzťah témy k prioritám
zahraničnej politiky kanadskej vlády a uskutočniteľnosť projektu.
Podrobné informácie a formuláre pre jednotlivé programy sú k dispozícii
na stiahnutie na stránkach www.cdnstudies.ca. Pokiaľ budete mať
akékoľvek ďalšie otázky, môžete kontaktovať Magdalénu Fiřtovú
z V eľv yslane c tv a K ana d y n a e- ma ilov ej a dre s e
magdalena.firtova@international.gc.ca.

Program pre kanadských expertov
Jedným z nových programov je Canadian Leadership Program /
Programme leadership canadien. Je určený kanadským odborníkom, ktorí
sú pozvaní, aby vystúpili na konferencii alebo inej verejnej akcii
v zahraničí a majú hovoriť na kanadskú tému. Slovenské inštitúcie
(univerzity, neziskové organizácie, think-tanky či iné inštitúcie) môžu
dvakrát do roka (vždy k 1. júnu a 1. novembru) zaslať veľvyslanectvu
žiadosť o podporu (v angličtine alebo vo francúzštine) pre kanadského
hosťa v maximálnej výške 7 500 dolárov. Za prioritné budú považované
regionálne žiadosti, t.j. také, v rámci ktorých kanadský odborník vystúpi
počas svojho pobytu vo viac ako jednom meste alebo krajine.

Hory a mesto v Bratislave
V dňoch 24.-27. apríla sa v Bratislave bude konať deviaty ročník
medzinárodného festivalu horských filmov a dobrodružstva Hory a mesto.
Festival, rozdelený do blokov Zem, Voda, Skala, Vzduch, Sneh a Bicykle,
okrem prehliadky 41 filmov (vrátane šiestich z Kanady) ponúka aj
množstvo sprievodných podujatí ako napr. foto výstavy, odborné
semináre, súťaže a vždy populárne cestovateľské kluby. Jednou z hlavných
atrakcií bude účasť Kanaďana Charlieho Russela (prezývaného Grizzly
Man), ktorý uvedie dokument Ten čo žil s medveďmi grizly. Autor sa
takmer 15 rokov na Kamčatke venoval opusteným medvedím mláďatám
a učil ich všetko to, čo potrebujú na návrat do divočiny. Medveď grizly je
všeobecne považovaný za jednu z najnebezpečnejších šeliem na svete.
www.horyamesto.sk cloudline.org

KVÍZ O KANADE
Kde sa nachádza najvýchodnejší bod Kanady a ako sa volá? (Odpoveď a
novú otázku nájdete v ďalšom vydaní Mozaiky.) Odpoveď z minulého
čísla: Najdlhšia ulica na svete Yonge Street sa nachádza v Ontáriu.

