EUROPA CAFE Z SENIORAMI
1 lutego w Olecku obyły się spotkania z seniorami pn "Europa Cafe". Podczas
spotkań konsultant PIEED - Olecko przedstawił prezentację dot. zbliżających
się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dyskutowano o priorytetach Unii
Europejskiej oraz o działaniach UE na rzecz obywateli. Więcej:
http://europedirect-olecko.pl/01022019-europa-cafe-z-seniorami/

EUROPEJSKI DZIEŃ NUMERU ALARMOWEGO
11 lutego obchodziliśmy Europejski Dzień Numeru Alarmowego. Tego dnia
organizowane są liczne działania informacyjne, promujące korzystanie we
właściwy sposób z numeru 112.
112 to numer alarmowy, pod który można dzwonić bezpłatnie z telefonu
stacjonarnego lub komórkowego na terenie całej Unii Europejskiej.
Wybierając 112, rozmówca uzyskuje połączenie z odpowiednią służbą
ratunkową (policją, strażą pożarną lub pogotowiem ratunkowym), a numer jest
dostępny jest przez całą dobę. Niestety, jak pokazują badania, tylko 27 proc.
Europejczyków zna numer alarmowy oraz jego zastosowanie.

TYM RAZEM GŁOSUJĘ
Zarejestruj się na https://www.tymrazemglosuje.eu/ i pomóż nam przekonać jak najwięcej osób do
głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku!
Więcej: https://www.tymrazemglosuje.eu/

PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW
Przypominamy, że rozpoczął się nabór wniosków do programu „Platformy startowe dla nowych
pomysłów”. Jest on skierowany do osób z Polski Wschodniej, które chcą rozkręcić własny biznes.
https://www.facebook.com/EDOlecko
http://europedirect-olecko.pl

Program przeznaczony jest dla wszystkich ambitnych i kreatywnych osób: zarówno do młodych,
które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową, ale także dla bardziej doświadczonych.
Termin zgłoszeń: 2.01.2019 - 31.12.2020.
Więcej:https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformystartowe?fbclid=IwAR0j4uMMKCH5kig4IcbrHg4xuloVuEHPLRiYxg1BD8vqR801Om6mqZXUZ
4I#programy

DOKUMENTY BEZ PIECZĘCI
Akty urodzenia, akty małżeństwa lub zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze karnym wydane w
jednym z państw UE będą uznawane za autentyczne w innym państwie członkowskim bez
poświadczającej tę autentyczność pieczęci. W całej UE w życie wchodzą przepisy zmniejszające
koszty i ograniczające formalności administracyjne dla obywateli mieszkających poza swoim
krajem pochodzenia. Więcej: https://ec.europa.eu/poland/news/190215_bureaucracy_pl

PROJEKTY SOLIDARNOŚCI
Istnieje możliwość dofinansowanie krajowych projektów młodzieżowych realizowanych na rzecz
lokalnych społeczności. Terminy składania wniosków przez organizacje w roku 2019:
- 30 kwietnia
- 1 października
Więcej: http://www.eurodesk.pl/granty/europejski-korpus-solidarnosci-projektysolidarnosci?fbclid=IwAR2wnoV2LwU5DYp0Va2VuqYStK7fbB9yr5b_HkPO75mtStfIrgu2a6GkU
H0

SIECI, KTÓRE RATUJĄ ŻYCIE
Już od dwóch lat działają europejskie sieci referencyjne ds. chorób rzadkich i wieloczynnikowych.
Oferują one pacjentom i lekarzom w Unii Europejskiej dostęp do najlepszej wiedzy i wymianę
wiedzy w formie wirtualnych konsultacji i wymiany informacji bez konieczności odbywania
zagranicznych podróży.
Więcej:https://ec.europa.eu/poland/news/190228_rare_diseases_pl?fbclid=IwAR2ecH_Vjpsm6Pwo
Uv1wUYlDUxpQWD9UCgpS_L3I_MXKkaqhwtDNv5_30w8

PUNKT INFROMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - OLECKO
Tel. +48 87 621 05 83
E- mail: europedirect-olecko@europedirect-olecko.pl
https://www.facebook.com/EDOlecko

http://europedirect-olecko.pl

