
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eurobarometr 88: Polacy w Unii – umiarkowani optymiści 
 
Wspólna polityka obrony i bezpieczeństwa cieszy się największym uznaniem 
Polaków – wynika z najnowszego badania opinii Eurobarometr 88. Polscy 
respondenci w większości nie popierają natomiast – podobnie jak 
w poprzednich latach – dołączenia do strefy euro, negatywne odczucia 
wywołuje również imigracja spoza krajów wspólnoty. Rośnie jednocześnie 
akceptacja dla pomocy uchodźcom – obecnie popiera ją 57 proc. badanych. 

 
Więcej: 
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1482-
Eurobarometr_88%3A_Polacy_w_Unii_%E2%80%93_umiarkowani_optymisci.html  

 
Europa prawie bez bezrobocia 

 
- Zatrudnienie w UE osiągnęło najwyższy poziom w historii z ponad 236 mln 
miejsc pracy – ogłosiła komisarz Marianne Thyssen. To efekt silnego wzrostu 
gospodarczego. Prezentując najnowszy kwartalny przegląd dotyczącym 
sytuacji społecznej w UE wskazano jednocześnie na dysproporcje między 
krajami członkowskimi – w Szwecji krajowy wskaźnik zatrudnienia sięga 82 
proc., podczas gdy w Grecji 58 proc. 

 
Więcej: 
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1478-Europa_prawie_bez_bezrobocia.html 
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Kolejna edycja Turnieju Charytatywnego za nami 
 

PIEED Kielce uczestniczył w Turnieju Charytatywnym w piłkę nożną „Jesteśmy, 
by zmieniać życie – pamięci Izy Domagały”. Ósma edycja turnieju odbyła się 11 
lutego 2018 roku w Centrum 
Rehabilitacji i Sportu Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w  Kielcach.  

 
Więcej: 
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1481-
Kolejna_edycja_Turnieju_Charytatywnego_za_nami.html  

 

 
 
 

Instagramowy konkurs fotograficzny 
 

Parlament Europejski zaprasza młodych ludzi do udziału 
w instagramowym konkursie fotograficznym. Do wygrania wyjazd 
na Europejskie Spotkanie Młodzieży, które odbędzie się w Strasbourgu 
na początku czerwca.  
 
Aby wziąć udział w konkursie, trzeba mieć ukończone 18 lat oraz 
zamieścić na swoim Instagramie fotografię obrazującą jeden z tematów 

przewodnich EYE2018: #MłodziStarsi, #BogaciBiedni, #RazemOsobno, #BezpiecznieNiebezpiecznie, 
#LokalneGlobalne 
 
Do zdjęcia, oprócz hasztagu odpowiedniej kategorii, należy dołączyć również hasztag #EYE2018 oraz 
tagi @EuropeanParliament i @ep_eye. W każdej kategorii wyłoniony zostanie jeden zwycięzca. 
Dodatkowa nagroda przewidziana jest dla autora zdjęcia, które zbierze najwiecej “lajków”.  
  
Uwaga! Można powiększyć swoje szanse na nagrodę zgłaszając do konkursu więcej niż jedno 
zdjęcie.  Zabawa trwa do 22 kwietnia 2018. 
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