EUROPA CAFE W RYDZEWIE
Wspólna Polityka Rolna po 2020 r. była jednym z głównych tematów
podczas kolejnego spotkania z cyklu "Europa Cafe", które odbyło się
dnia 04.06.2018 r. w Rydzewie. Ponadto rozmawiano o wyborach do
Parlamentu Europejskiego w 2019 r. i o możliwościach jakie daje
Polsce członkostwo w UE. Więcej na stronie:
https://www.facebook.com/EDOlecko/posts/1627467527306420

VIII EŁCKIE TARGI PRACY
7 czerwca wzięliśmy udział w Ełckich Targach Pracy. Podczas
wydarzenia został zorganizowany konkurs wiedzy dotyczącej Unii
Europejskiej. Celem konkursu była m.in. popularyzacja idei integracji i
wiedzy o Unii Europejskiej wśród młodzieży.
Więcej szczegółów na naszej stronie:
http://europedirect-olecko.pl/08062018-r-viii-elckie-targi-pracy/

FESTYN RODZINNY W OLECKU
9 czerwca w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku odbył się europejski festyn
rodzinny, którego hasło przewodnie brzmiało „Dom – Rodzina –
Ojczyzna”. Partnerem Organizacyjnym był Punkt Informacji
Europejskiej Europe Direct – Olecko. Uczestnicy festynu mieli okazję
jeździć slalomem na torze rowerowym, a nawet zdać egzamin na Kartę
Rowerową, poszaleć gokartami, zjeżdżać na dmuchanej zjeżdżalni,
skorzystać z przejażdżki na koniu lub na osiołku. Imprezę umilał
Syriusz - Maskotka Unii Europejskiej. Więcej na stronie:
https://www.facebook.com/EDOlecko/posts/1637275082992331
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DZIEŃ EUROPEJSKI
18 czerwca 2018 r. obchodziliśmy w Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Kowalach Oleckich Dzień Europejski.
Każda klasa zaprezentowała wcześniej wylosowany kraj. Ponieważ
idea Dnia Europejskiego łączy rozrywkę z nauką, nie obyło się bez
zmagania klas w konkursie wiedzy o krajach członkowskich i samej
Unii Europejskiej. Imprezie towarzyszyły także konkurencje
sportowe i wszechobecny Syriusz - maskotka UE. Uroczystość była
okazją przybliżenia społeczności szkolnej i lokalnej wiedzy na temat
Unii Europejskiej oraz zwróciła uwagę uczniów na bogactwo i
różnorodność
kulturową
krajów
Europy.
Więcej
na
https://www.facebook.com/EDOlecko/posts/1637261446327028

PAMIĘTAJCIE O EKUZ
Zaczęliśmy wakacje, warto pamiętać o EKUZ. Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) to
bezpłatna karta, która zapewnia nam dostęp do wszelkich niezbędnych z medycznego punktu widzenia usług
państwowej opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w dowolnym z 28 państw członkowskich UE,
w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii na takich samych warunkach i w takiej samej cenie (czyli
w niektórych krajach bezpłatnie), jak osobom ubezpieczonym w danym kraju. Więcej na stronie:
https://ec.europa.eu/poland/news/180523_ekuz_pl

RUSZYŁ NABÓR DO NextGen 2019
Do 31 sierpnia przedsiębiorcy w wieku 21-35 lat mogą zgłaszać swoje biznesy do NextGen in Franchising
Global Competition. Do wygrania dotacje na rozwój firmy, udział w programie mentorskiem oraz wyjazdy
do Las Vegas. Więcej szczegółów: http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/konkursy/ruszyl-nabor-do-nextgen2019

100 MLD EURO NA BADANIA I INNOWACJE
Komisja Europejska proponuje przeznaczyć w budżecie UE na lata 2021–2027 aż 100 mld euro na
program "Horyzont Europa". Będzie to najbardziej ambitny program wspierania badań naukowych i
innowacji w historii Unii. Więcej informacji: http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/wydarzenia/100-mld-eurona-badania-i-innowacje
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