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MARZEC MIESIĄCEM EUROLEKCJI
W marcu spotkania z cyklu Eurolekcje
dla Euroobywateli odbyły się w trzech
szkołach. Odwiedziliśmy:
→SP nr 27 w Kielcach
https://bit.ly/2U0sNcx
→SP w Góździe
https://bit.ly/2uwzaoM
→ SP w Wolicy
https://bit.ly/2HUL83v

NASZE DZIAŁANIA PROFREKFENCYJNE- #TYMRAZEMGŁOSUJĘ
W
marcu
prowadziliśmy
także
intensywne działania profrekfencyjne.
Wybory już 26 maja, dlatego warsztaty
„Pierwszy raz głosuję” przeprowadziliśmy
w I Liceum Ogólnokształcące w
Busku-Zdroju (https://bit.ly/2U9pteF)
oraz
na
Uniwersytecie
Jana
Kochanowskiego
w
Kielcach
(https://bit.ly/2FvWpEJ).

UE I PERSPEKTYWY DLA ROLNIKÓW- DIALOG OBYWATELSKI W SANDOMIERZU
Gościem
specjalnym
Dialogu
Obywatelskiego, który odbył się na
Zamku Królewskim w Sandomierzu był
Zbigniew Fąfara (DG Agri). Goście
rozmawiali m.in. o wyzwaniach jakie
stoją przed Wspólną Polityką Rolną,
jakie wparcie może otrzymać młody
rolnik czy o problemach z jakimi
zmagają się rolnicy w ich codziennej
pracy.
Zapraszamy do zapoznania się z relacją
z wydarzenia: https://bit.ly/2Ug6QWh
KONIEC ZE ZMIANĄ CZASU?
Parlament Europejski opowiedział się
za propozycją zaprzestania zmian
czasu z letniego na zimowy od 2021
roku.
Rok 2021 mógłby być ostatnim
rokiem, w którym w UE nastąpi
sezonowa zmiana czasu, jednakże
państwa członkowskie zachowają
prawo do decydowania o swojej
strefie czasowej.

BREXIT- CO NAS CZEKA?
Jest
coraz
bardziej
prawdopodobne,
że 12 kwietnia Wielka Brytania opuści Unię
Europejską bez zawarcia porozumienia. Komisja
Europejska zakończyła dziś przygotowania
na wypadek twardego brexitu. W tym
przypadku Wielka Brytania stanie się dla UE
państwem trzecim i od tej chwili całe unijne
prawo
pierwotne
i wtórne
przestanie
obowiązywać w odniesieniu do Wielkiej
Brytanii.
Dowiedz się więcej.

CO EUROPA ROBI DLA MNIE?
Czy UE ma wpływ na Twoje codzienne
życie? Na rodzinę, pracę czy Twoje prawa
jako konsumenta? Oczywiście! Sprawdź
nową inicjatywę www.co-europa-robi-dlamnie.eu – zajdziesz tam ponad 1800
artykułów
prezentujących
praktyczne
efekty działania UE.

EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI- KONKURS WNIOSKÓW

Każda organizacja publiczna lub prywatna z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która posiada
Znak Jakości lub Akredytację Erasmus+, może złożyć wniosek o dofinansowanie Projektów
Wolontariatu oraz Staży i Miejsc Pracy. Kolejny termin do składania wniosków to 30 kwietnia.
Sprawdź http://eks.org.pl/konkurs-wnioskow/.

