DZIEŃ EUROPY – 9 MAJ 2018 ROK
9 maja w ramach obchodów Dnia Europy zorganizowaliśmy szereg wydarzeń dla mieszkańców powiatu
oleckiego. W Olecku i w Stożnem w tym dniu było barwnie i kolorowo.
Dzień Europy w Stożnem
Uśmiech
towarzyszył
uczniom
Szkoły
Podstawowej
w Stożnem podczas świętowania Dnia Europy. Dzieci wraz z
wychowawcami przedstawiły zwyczaje, tradycje i kulturę z wybranych
krajów europejskich. Ogrom radości wywołał Syriusz, który przekazał
dzieciom upominki. Na zakończenie wszyscy spróbowali smacznych
potraw z wybranych krajów europejskich. Więcej szczegółów na
naszej stronie http://europedirect-olecko.pl/09052018-r-dzien-europyw-stoznym/
Dzień Europy w Olecku
W ramach tegorocznych obchodów Dnia Unii Europejskiej uczniowie z
ZSLiZ z Syriuszem rozdawali żółte róże mieszkańcom Olecka. W szkole
natomiast odbył się KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ, w
którym wzięło udział 197 uczniów. Myślą przewodnią tegorocznej edycji
konkursu było dziedzictwo kulturowe. Oprócz tego uczniowie musieli
wykazać się wiedzą z zakresu historii Unii Europejskiej, jej instytucji,
symboli, krajów członkowskich oraz obowiązujących języków. Więcej na
stronie: http://europedirect-olecko.pl/konkurs-wiedzy-o-unii-europejskiej/
oraz https://sp.stozne.pl/?p=4673#

FESTYN EUROPEJSKI „POZNAJ EUROPĘ Z EUROPE DIRECT”
11 maja w Lenartach podczas festynu europejskiego świętowaliśmy Dzień
Europy. Dzieci i młodzież prezentowały piosenki europejskie, tańce i potrawy
oraz stroje nawiązujące do tradycji i kultury poszczególnych państw. Brali też
udział w licznych konkursach wiedzy o UE. Podczas festynu zabawę umilił
Syriusz i europejskie koło fortuny. Na wszystkich uczestników czekał
poczęstunek, a dzieci za swoje występy i udział w konkursach otrzymały
upominki. Więcej na http://europedirect-olecko.pl/16052018-r-festyneuropejski/

https://www.facebook.com/EDOlecko

http://europedirect-olecko.pl

RODO- OD 25 MAJA OBOWIĄZKOWE W CAŁEJ UNII
25 maja 2018 r. to dzień, od którego we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej
obowiązuje tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Zasady i założenia
przetwarzania danych osobowych wynikające z RODO, a także obowiązki, jakie ciążą na podmiotach
przetwarzających takie dane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą można znaleźć na stronie:
https://ec.europa.eu/poland/news/180510_rodo_pl

FESTIWAL KULTUR I DZIEDZICTWO KULTUROWE A ROZWÓJ
OBSZARÓW WIEJSKICH - ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
Śpiewasz lub tańczysz w zespole ludowym? Wytwarzasz rękodzieło ludowe? Działasz w
stowarzyszeniu, kole gospodyń wiejskich lub grupie, której celem jest rozwój lokalny i poprawa sytuacji
społeczno-zawodowej na obszarach wiejskich?
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza – instytucja przy której działa Punkt Informacji Europejskiej Europe
Direct – Olecko serdecznie zaprasza do udziału w „Festiwalu Kultur” oraz konferencji „Dziedzictwo
kulturowe a rozwój obszarów wiejskich”. Więcej szczegółów na naszej stronie: http://europedirectolecko.pl/16052018-r-dziedzictwo-kulturowe-a-rozwoj-obszarow-wiejskich-zapraszamy-do-udzialu/

EDUKACJA W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH
KE przyjęła nową ogólną strategię zmierzającą do zwiększenia finansowania edukacji w sytuacjach
nadzwyczajnych i kryzysach. Od początku 2019 r. ma ono sięgać 10 proc. wartości łącznego budżetu
przeznaczonego na pomoc humanitarną. Strategia ta ma także na celu zapewnienie dzieciom z terenów
dotkniętych kryzysem humanitarnym powrotu do nauki w ciągu 3 miesięcy. Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/poland/news/180518_education_pl

POSZUKIWANE PUNKTY EURODESK POLSKA
Krajowe Biuro Eurodesku poszukuje organizacji i instytucji zainteresowanych przystąpieniem do sieci
Eurodesk Polska. Więcej informacji na stronie: http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/poszukiwane-punktyeurodesk-polska

W CZERWCU ZAPRASZAMY NA:
VIII Ełckie Targi Pracy – 07.06.2018 r. w godzinach 10.00- 13.00, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
w Białymstoku filia w Ełku, ul. Grunwaldzka 1. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko też
tam będzie. Zapraszamy na nasze stoisko informacyjne.
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