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II KIELECKA KONFERENCJA Z CYKLU WYZWANIA ROZWOJOWE POLSKI W EUROPIE JUŻ ZA NAMI!
W dniach 10-11 czerwca odbywa się
II Konferencja Kielecka z cyklu Wyzwania
rozwojowe Polski w Europie zatytułowana
"Polska w Unii Europejskiej. Po wyborach
do Parlamentu Europejskiego". W pierwszym
dniu konferencji głos zabrał między innymi
dr
Marek
Prawda,
dyrektor
Przedstawicielstwa
Komisji
Europejskiej
w Polsce. Gośćmi byli także ambasador
Rumunii w Polsce, Ovidiu Dranga i ambasador
Finlandii
w
Polsce,
Juha
Ottman.
To przedstawiciele krajów oddających
(Rumunia) i obejmujących (Finlandia)
prezydencję w Unii Europejskiej.

Dowiedz się więcej → https://bit.ly/2Rv61oI
PIKNIK Z OKAZJI DNIA DZIECKA NA KIELECKIM OSIEDLU BOCIANEK

31
maja
wzięliśmy
udział
w
pikniku
zorganizowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową
Bocianek, który odbył się na boisku przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Kielcach. Dla uczestników
przygotowaliśmy quiz z nagrodami. Wydarzenie
cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców
kieleckiego osiedla.
Dowiedz się więcej → https://bit.ly/2J55zJX

APLIKUJ O STAŻ W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM
1 czerwca ruszyła rekrutacja na staż do Parlamentu Europejskiego! Celem staży im. Roberta
Schumana jest wsparcie edukacji europejskiej i kształcenia zawodowego obywateli UE
oraz umożliwienie poznania specyfiki pracy w Parlamencie Europejskim. Zachęcamy do składania CV.
Dowiedz się więcej → https://bit.ly/2RBW7BW

NOWY ROZKŁAD SIŁ PO WYBORACH DO EUROPARLAMENTU
Po wzroście frekwencji w eurowyborach nadszedł czas by sprawdzić jak ukształtowały się grupy
polityczne w Parlamencie Europejskim. Parlament Europejski składa się z 751 posłów, wybranych
w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Od 1979 r. posłowie są wybierani w powszechnych
wyborach bezpośrednich na okres 5 lat.
Więcej informacji → https://bit.ly/2WW2kK0

BEZPIECZNY STAN KĄPIELKISK WODNYCH W EUROPIE
Rozpoczęły się wakacje- czas odpoczynku i urlopów. W ponad 85 proc. europejskich kąpielisk jakość
wody uznana została za doskonałą. Wymogi dotyczące wody w kąpieliskach określono w unijnej
dyrektywie dotyczącej jakości wody w kąpieliskach.
Więcej informacji → https://bit.ly/31QKqvD
EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI- PROJEKTY SOLIDARNOŚCI

Projekty Solidarności to jeden z trzech filarów Europejskiego Korpusu Solidarności. Ten rodzaj działań
umożliwia realizację projektów w Polsce na poziomie lokalnym. to działania przygotowane,
realizowane i koordynowane samodzielnie przez grupę młodych ludzi między 18 a 30 rokiem życia,
które pozwalają na aktywne włączenie się młodych ludzi w życie społeczności, realizację swoich
pomysłów, a także szukanie własnych, samodzielnych sposobów rozwiązywania lokalnych
problemów.
Więcej informacji → http://eks.org.pl/projekty-solidarnosci-mlodziez/

