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MŁODZIEŻOWE ROZPRAWY O EUROPIE- SPOTKANIE Z MARKIEM MATERKIEM
Gościem Młodzieżowych Rozpraw o Europie był Marek Materek –
prezydent Starachowic i jednocześnie jeden z najmłodszych
prezydentów miast w Polsce. Młodzież rozmawiała z prezydentem
jak to jest zarządzać miastem w tak młodym wieku, skąd się wzięła
jego pasja do polityki oraz dlaczego warto głosować w zbliżających
się wyborach do Parlamentu Europejskiego.

X JUBILEUSZOWY TURNIEJ CHARYTATYWNY IM. IZY DOMAGAŁY „JESTEŚMY ABY ZMIENIAĆ ŻYCIE”
Już po raz dziesiąty w Centrum Rehabilitacji i Sportu
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbył się
Turniej Charytatywny, który upamiętnia uczennicę IV
Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach - Iza Domagała
przegrała walkę z nowotworem kości 23 marca 2010 roku.
W tym roku całkowity dochód został przekazany na
leczenie Piotrusia Turka- wolontariuszom udało się zebrać
ponad 11 tysięcy złotych.

DIALOG OBYWATELSKI Z KRZYSZTOFEM KASPRZYKIEM W STARACHOWICACH

21 lutego 2019 w Starachowicach gościł Pan Krzysztof
Kasprzyk z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej
i Miejskiej w Komisji Europejskiej. W trakcie spotkania
rozmawialiśmy o najbliższych wyborach do Parlamentu
Europejskiego, kolejnej perspektywie finansowej UE
2021-2027 oraz wsparciu dla młodzieży i seniorów.

PIERWSZY RAZ GŁOSUJĘ- Z WIZYTĄ W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W JĘDRZEJOWIE
Pierwsze spotkanie z cyklu „Pierwszy raz głosuję” odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym
w Jędrzejowie. Z młodzieżą rozmawialiśmy czy i dlaczego warto głosować w wyborach do Parlamentu
Europejskiego, o tym jak młodzi postrzegają Unię Europejską i jakie mają pomysły na jej reformę.

EUROLEKCJE DLA EUROOBYWATELI- SPOTKANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWINACH

W tym lutym Eurolekcje dla Euroobywateli
odbyły się w Szkole Podstawowej w
Nowinach. Uczniowie klas piątych dowiedzieli
się czym zajmuje się Unia Europejskie, jak jej
działania mogą wpływać na nasze życie oraz
poznali jej symbole.

DIALOG OBYWATELSKI Z MACIEJEM SZYMAŃSKIM W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ
W Skarżysku- Kamiennej 28 lutego obędzie się kolejny Dialog
Obywatelski. Gościem będzie Maciej Szymański z Dyrekcji Generalnej
ds. Rynku Wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorczości Komisji
Europejskiej. Rozmowa będzie dotyczyć kwestii, czy Unia Europejska
może pomóc w odbudowie Centralnego Okręgu Przemysłowego
i czy ma pomysł na wsparcie mieszkańców takich miast,
jak Skarżysko- Kamienna.

PRODUKTY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Z TWORZYW SZTUCZNYCH — CZY
JESTEŚ #GOTOWYNAZMIANY?
By zwiększyć świadomość na temat bezpiecznych dla środowiska
alternatyw dla produktów jednorazowego użytku z tworzyw
sztucznych, Komisja Europejska rozpoczęła kampanię, która
pokazuje negatywny wpływ produktów jednorazowego użytku z
tworzyw sztucznych na środowisko, takich jak patyczki
kosmetyczne, plastikowe torebki czy kubki do kawy oraz podkreśla
bezpieczne dla środowiska, dostępne i przystępne cenowo
alternatywy, które stanowią klucz do rozwiązania tego problemu.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej –
https://bit.ly/2TDoDTU

NIŻSZE PŁATNOŚCI TRANSGRANICZNE W EURO
W lutym Parlament Europejski przyjął nowe przepisy, których skutkiem mają być niższe opłaty za
płatności transgraniczne w euro w obrębie UE. Co więcej, mają one zapewnić konsumentom większą
ochronę przed nadmiernymi opłatami za przeliczanie walut – przy dokonywaniu płatności w innej
walucie, mają być oni informowani o kwocie do zapłaty w walucie lokalnej i walucie, w której
prowadzony jest rachunek.
EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI – INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Przy realizacji projektów Europejski Korpus
Solidarności współpracuje z wieloma różnymi
organizacjami – organizacjami rządowymi,
gminami, organizacjami pozarządowymi czy
przedsiębiorcami.
Podmioty te realizują
działania
solidarnościowe,
a
konkurs
wniosków o dofinansowanie projektów
Europejskiego Korpusu Solidarności jest
organizowany trzy razy w roku.
Informacje o terminach i zasadach naboru
można
znaleźć
na
stronie
http://eks.org.pl/konkurs-wnioskow/.

