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Konkursy
EUROLEKCJE DLA EUROOBYWATELI!
31 stycznia 2019 roku w Szkole Podstawowej z oddziałami
gimnazjalnymi nr 2 w Końskich odbyły się pierwsze w tym roku
Eurolekcje. W spotkaniu uczestniczyło 63 uczniów klas trzecich
gimnazjum.
W tym roku pierwsze Eurolekcje odbyły się w Końskich. Uczniowie
mieli możliwość zapoznania się z tematyką dotyczącą integracji
europejskiej czy instytucji europejskich. Tematyka zajęć miała też na celu
pokazanie uczniom jakie możliwości daje Unia Europejska- przez
możliwość wyjazdu za granicę na studia dzięki programowi Ersamus+,
przez szansę na podjęcie pracy za granicą na takich samych warunkach
jak obywatele tych państw do darmowej opieki medycznej na terenie
całej wspólnoty. Uczniowie w czasie zajęć aktywnie włączali się w
dyskusję, a także mieli możliwość pracy w grupach.

W tym roku Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kielce planuje zorganizować i aktywnie włączyć się w
wydarzenia odbywające się na terenie województwa świętokrzyskiego. Celem naszych działań ma być przede
wszystkim zachęcenie do udziału w wyborach europejskich, pogłębienie wiedzy dot. integracji europejskiej i budowa
postaw pro obywatelskich.
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Działania te Punkt będzie
realizował dzięki organizacji i
uczestnictwu w
następujących wydarzeniach:
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Eurolekcje dla
Euroobywateli
Cykl spotkań „Pierwszy raz
głosuję”
Cykl spotkań „Jestem
Polakiem, jestem
Europejczykiem”
Cykl spotkań „Małe
rozprawy o Europie”
Konferencję „Dialog
Obywatelski” z udziałem dr
MARKA PRAWDY
Europejska Gra Miejska
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Turniej Pamięci Izy
Domagały
Maraton Twardziel
Świętokrzyski
Dzień Dziecka w Chęcinach
Konkurs ABC Unii
Europejskiej
Dni Otwarte Funduszy
Europejskich
Konkurs Jestem Polakiem i
Europejczykiem
Konkurs Cudzynowice
Unijny Krąg
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EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI- NOWA INICJATYWA UE!
Europejski Korpus Solidarności jest nową inicjatywą Unii Europejskiej. Umożliwia on
młodym ludziom udział w projektach z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego we
własnym kraju lub za granicą.
Młodzi ludzie uczestniczący w Europejskim Korpusie Solidarności muszą zaakceptować jego misję i zasady. i
zobowiązać się działać w zgodzie z nimi.
Rejestrować się mogą osoby w wieku 17 lat, ale w chwili rozpoczęcia projektu muszą mieć ukończone 18 lat. W
korpusie mogą uczestniczyć osoby w wieku do 30 lat.
Po zakończeniu procedury rejestracji członkowie korpusu mogą być wybierani i zapraszani do udziału w szerokiej
gamie projektów takich jak: pomoc w zapobieganiu klęskom żywiołowym i odbudowa w następstwie klęsk, pomoc w
ośrodkach dla osób ubiegających się o azyl czy rozwiązywanie problemów społecznych w różnych społecznościach.
Projekty wspierane przez Europejski Korpus Solidarności mogą trwać od dwóch do dwunastu miesięcy.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ → https://europa.eu/youth/solidarity_pl

Sieć EURES to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia oraz organizacji
regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Sieć EURES świadczy usługi w
zakresie unijnego pośrednictwa pracy i informowania w zakresie warunków życia i
pracy w państwach członkowskich UE i EFTA.
Usługi sieci EURES są ogólnodostępne i skierowane do poszukujących pracy,
zainteresowanych wyjazdem do innego państwa członkowskiego w celach podjęcia pracy
oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z innego państwa
członkowskiego UE lub EFTA.
Usługi sieci EURES dla bezrobotnych i poszukujących pracy są bezpłatne.
Sieć EURES oferuje pracodawcom także dostęp do bazy życiorysów na Europejskim
Portalu Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu.
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PRZEWODNICTWO W RADZIE
Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje
rotacyjną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.
W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej
instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając
zapewnić ciągłość prac UE.

Prezydencja rumuńska w Radzie potrwa od 1 stycznia do 30 czerwca 2019.
Prezydencji rumuńskiej przyświeca motto: spójność to wspólna europejska wartość rozumiana jako jedność, równe
traktowanie i konwergencja. W swoim programie prezydencja wymienia cztery hasła: Europa konwergencji, Europa
bezpieczeństwa, Europa jako silny podmiot globalny oraz Europa wspólnych wartości.
Zachęcamy do skorzystania z materiałów przygotowanych przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Gdańsk pt. Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Publikacja ujmuje krótkie podsumowanie prezydencji sprawowanych
przez poszczególne państwa Unii Europejskiej od roku 2000

EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2019
Bułgarski Płowdiw i włoska Matera będą w 2019 roku Europejskimi
Stolicami Kultury.
Inicjatywa Europejska Stolica Kultury łączy ludzi i podkreśla rolę kultury w
budowaniu tożsamości europejskiej. Obydwa miasta pomogą w zapewnieniu
długoterminowego pozytywnego wpływu kultury na codzienne życie każdego
Europejczyka.
Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury jest również dla miast doskonałą szansą na
zmianę wizerunku, promocję, zwiększenie atrakcyjności dla turystów i aktualizację
strategii rozwoju miasta poprzez działalność kulturalną. Wybór na Europejską
Stolicę Kultury ma długotrwały wpływ nie tylko na kulturę, lecz również na
sytuację społeczną i gospodarczą zarówno samego miasta, jak i całego regionu.
Mówiąc o Europejskiej Stolicy Kultury, należy także zająć się promocją dziedzictwa
kulturowego wśród młodzieży. Jak zainteresować uczniów tematyką dziedzictwa
kulturowego? Z pomocą przychodzi publikacja Komisji Europejskiej- Europe
Cultural Heritage.

20 LAT EURO
1 stycznia 1999 roku jedenaście krajów UE ustaliło kursy wymiany walut, przyjęło wspólną
politykę pieniężną pod nadzorem Europejskiego Banku Centralnego i wprowadziło nową
wspólną walutę na światowe rynki finansowe, czyli euro.
Banknoty i monety euro weszły do obiegu trzy lata później. Obecnie euro jest używane w 19 krajach UE przez
ponad 340 mln obywateli UE. Jest drugą najważniejszą walutą na świecie. Banknoty i monety euro każdego dnia
przypominają nam o wolności, wygodzie i możliwościach, które zapewnia nam Unia Europejska.

74 % EUROPEJCZYKÓW

340 MLN EUROPEJCZYKÓW
Euro jest używane przez 340
milionów Europejczyków.
Ponadto 60 krajów i
terytoriów, reprezentujących
175 milionów ludzi,
bezpośrednio lub pośrednio
powiązało swoje waluty z
euro.

opowiada się za europejską
unią gospodarczą i
walutową z jedną walutą –
euro. Jest to najwyższe jak
dotąd poparcie.

EURO W LICZBACH

2. NAJWAŻNIEJSZA
WALUTA Euro jest drugą
walutą na świecie
używaną w przypadku
pożyczek, kredytów i
rezerw banków
centralnych.

Dzięki zainstalowaniu Citizens' App dowiesz się, kto się czym
zajmuje w UE, dlaczego jest to istotne w naszym codziennym
życiu i jakie wyzwania stoją przed UE, gdyż wiele z nich
wpłynie na naszą przyszłość

GOOGLE
PLAY

APP
STORE

EUROPA JAK NA DŁONI,
GDZIEKOLWIEK JESTEŚ
Citizens' App:
•
dowiesz się z niej o sprawach i miejscach, które cię
interesują, a także będziesz o nich informowany na
bieżąco
•
umożliwia wyszukiwanie, udostępnianie,
personalizowanie i przyznawanie not w rankingu
•
informuje cię o wydarzeniach odbywających się w
twojej okolicy; dodaje wybrane przez ciebie wydarzenia
do osobistego kalendarza
•
umożliwia dostęp do treści multimedialnych takich jak
filmy wideo, podcasty i pokazy slajdów
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#EUANDME
Unia Europejska oferuje młodym filmowcom szansę na nakręcenie autorskiego filmu
krótkometrażowego na temat #EUandME. Każdy z pięciu zwycięzców otrzyma grant
w wysokości 7500 euro oraz opiekę mentorską czołowego europejskiego reżysera, w celu
w realizacji swojego pomysłów.
W konkursie brała udział Polka- Magdalena Załęcka.
Magda została laureatką konkursu Young Filmmakers Competition i będzie
miała możliwość zrealizowania swojego projektu pod okiem znanego
europejskiego reżysera oraz otrzyma grant w wysokości 7500 euro!
Zachęcamy do zapoznania się z twórczością Magdy →
https://europa.eu/euandme/content/magdalena-za%C5%82%C4%99cka29-poland_pl

TYM RAZEM GŁOSUJĘ!

Parlament Europejski uruchomił zimowy quiz!

Sprawdź swoje umiejętności
językowe! Weź udział w zimowym
quizie Parlament Europejski - Biuro
w Polsce i sprawdź, czy wiesz, jak
powiedzieć „Tym razem
głosuję” w24 językach urzędowych
Unii Europejskiej.
ZAGRAJ!→ bit.ly/2FcAyV5

https://www.facebook.com/EDKielce/
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu

