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Aktualności Europe-Direct Kołobrzeg

POGROMCY ŚMIECI - EKOZABAWA
Nakrętki, plastikowe butelki, stare gazety same śmieci? Nie! To cała masa
doskonałej zabawy! 31 maja 2013r.
Bałtyckie Stowarzyszenie Sieciarnia w
Kołobrzegu zorganizowało Eco Piknik.
Projekt jest współfinansowany z budŜetu
Województwa Zachodniopomorskiego. W
imprezę włączył się takŜe Punkt Informacji
Europejskiej Europe Direct.
W trakcie imprezy na uczestników czekało
mnóstwo atrakcji – występy estradowe,
pokazy taneczne, gry i zabawy dla dzieci.
Na Skwerze Pionierów zaprezentowano
takŜe prawdziwe dzieła sztuki wykonane z
odpadów! Na zielonej trawce stanął uparty
baran, długie nogi wystawił kolorowy
flaming,
swoje
plastikowe
łuski
zaprezentowała tajemnicza ryba, a nad
głowami wypoczywających na ławeczce
uczestników zabawy łopotały skrzydła
ptaka z nowego gatunku "gazetowa
sowa"●
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BEZPIECZNE WAKACJE - FESTYN
Europe Direct Kołobrzeg pełnił rolę
partnera podczas organizacji festynu
Bezpieczne Wakacje, który tradycyjnie
odbył się 03.07.2013 na osiedlu "Ogrody"
w Kołobrzegu. Organizatorzy przygotowali
wiele atrakcji: m.in. malowanie twarzy,
koło fortuny, turnieje sportowe, symulator
wypadku, pokazy słuŜb mundurowych,
występ szczudlarek czy zajęcia plastyczne
dla najmłodszych.
Edukacja poprzez zabawę to główny cel
imprezy. Podczas pikniku dzieci uczyły się
o zagroŜeniach jakie mogą na nie czyhać
w czasie wakacji oraz jak zachowywać się
w sytuacjach zagroŜenia. Na tę okazję
wydrukowano
specjalną
ulotkę
przygotowaną przez Ministerstwo Sportu i
Turystyki pn. Bezpieczna Woda.●

NEGOCJACJE W BIZNESIE - SZKOLENIE
Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako
instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw (MSP), wraz z punktem
Europe Direct Kołobrzeg działające na rzecz MSP 5
czerwca zorganizowali bezpłatne szkolenie pt.
„Negocjacje w biznesie”.
Szkolenie prowadziła pani ElŜbieta Stelmach –
coach, trener biznesu, licencjonowany doradca
zawodowy i personalny, pedagog, wykładowca w
dziedzinie zajęć psychologiczno-motywujących.
Celem szkolenia było: uświadomienie znaczenia
dobrego przygotowania się do negocjacji, poznanie
roli
zachowań
niewerbalnych
w
procesie
negocjacyjnym, umiejętność zadawania pytań w
negocjacjach, autodiagnoza słabych i mocnych
obszarów emocjonalnych,
poznanie stylów
negocjacyjnych, poznanie powszechnych sztuczek i
gier stosowanych w negocjacjach.●
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Polska korzysta!

Ogólnopolska
akcja
promocyjna
„Fundusze
Europejskie.
Polska
korzysta”
Ministerstwa
Rozwoju
Regionalnego
zawitała w zeszły weekend
do Kołobrzegu. Głównym
celem akcji jest promocja
efektów wykorzystywania
Funduszy
Europejskich,
pokazanie, Ŝe Fundusze
wokół
Europejskie
są
kaŜdego z nas i kaŜdy z
nas (świadomie lub nie) z
nich
korzysta. W
całej
Polsce
zorganizowanych
zostało
16
otwartych,
dwudniowych
imprez
plenerowych, po jednej w
kaŜdym województwie. W
zachodniopomorskim, ten
zaszczyt spotkał właśnie
Kołobrzeg.

Dodatkowo
podczas
imprezy przeprowadzono
konkurs wiedzy na temat
Funduszy Europejskich
„Euromania”
wzorem
popularnego teleturnieju
1z10.
Pierwsze miejsce zajęła
druŜyna reprezentująca I
Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół nr 1 im.
Bolesława Krzywoustego
w Choszcznie (Stanisław
Łącki, Mariusz Pluskota,
Klara
Hejza,
Alicja
Świtała,
Paweł
Pietkiewicz). W nagrodę
pojadą na 3 dniową
wycieczkę do Brukseli. ●

Aktualności z Unii Europejskiej

DEBATA

DIALOG OBYWATELSKI
NA TEMAT PRZYSZŁOŚCI

Unii

Europejskiej

Już 11 lipca o 14.30 Dialog Obywatelski o przyszłości UE. Spotkanie José Manuela Barroso,
Przewodniczącego Komisji Europejskiej, Viviane Reding, Wiceprzewodniczącej KE, Komisarz UE ds.
Sprawiedliwości, Praw Podstawowych i Obywatelstwa oraz Róży Thun, Posłanki RP do Parlamentu
Europejskiego z obywatelami UE. Tematy: kryzys, prawa obywateli i przyszłość Europy. Moderatorem
debaty będzie red. Michał Adamczyk (TVP). Zachęcamy do oglądania "na żywo".

11 lipca 2013 roku, godz. 14.30

OGLĄDAJ DEBATĘ:




na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce: www.ec.europa.eu/polska
na profilu PKE na portalu społecznościowym Facebook:www.facebook.com/komisjaeuropejska
na stronie Komisji Europejskiej, poświęconej "Dialogom Obywatelskim" :
http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_en.htm

Debata będzie na bieżąco komentowana na profilu PKE na Twitterze (www.twitter.com/EUinPL),
hashtag: #EUdeb8 oraz na Facebooku, pod oknem transmisji.

Aktualności z UE w skrócie

„Prócz oczywistych korzyści
dla Chorwacji i dla UE
przystąpienie
tego
kraju
pokazuje, Ŝe – w momencie
gdy spełnione są warunki –
UE wywiązuje się ze swoich
zobowiązań w tym zakresie.
Odnotowując zobowiązanie
Chorwacji, zgodnie z którym
kwestie
dwustronne
nie
powinny utrudniać procesu
przystąpienia,
Rada
oczekuje, Ŝe Chorwacja
będzie w dalszym ciągu
odgrywać
aktywną
i
pozytywną
rolę
we
współpracy regionalnej w
regionie
Bałkanów
Zachodnich”.●

Aby złagodzić skutki powaŜnych
wypadków samochodowych w całej
UE, Komisja Europejska przyjęła
dzisiaj dwa wnioski, dzięki którym od
października 2015 r. samochody będą
automatycznie łączyć się ze słuŜbami
ratowniczymi w przypadku powaŜnego
wypadku drogowego. System eCall
automatycznie wybiera 112 − wspólny
europejski numer alarmowy – w razie
powaŜnego
wypadku.
System
powiadamia słuŜby ratownicze o
lokalizacji pojazdu, nawet jeśli kierowca
jest nieprzytomny lub nie jest w stanie
zadzwonić po pomoc. Szacuje się, Ŝe
rocznie system ten moŜe uratować
Ŝycie
nawet
2500
ludzi
(MEMO/13/547).
Dane otrzymywane przez system eCall
umoŜliwią
słuŜbom
ratowniczym
szybsze udzielanie pomocy kierowcom
i pasaŜerom pojazdów, a co za tym
idzie,
zmniejszenie
liczby
ofiar
śmiertelnych i szybsze zajęcie się
rannymi. Szacuje się, Ŝe system eCall
moŜe skrócić czas reakcji słuŜb
ratowniczych o 40 proc. na obszarach
miejskich i o 50 proc. na obszarach
wiejskich, ratując w ten sposób Ŝycie
nawet 2500 osób rocznie.
System eCall uruchamia się w sposób
automatyczny,
niezwłocznie
po
zarejestrowaniu powaŜnego zderzenia
przez
czujniki
zamontowane
w
pojeździe. Po jego włączeniu system
wybiera europejski numer alarmowy
112.●

E – CALL = SZYBSZA POMOC

Od czasu złoŜenia w 2003
roku formalnego wniosku o
członkostwo
w
UE
Chorwacja włoŜyła duŜo
wysiłku i spełniła wszystkie
kryteria
akcesyjne,
by
dostosować
się
do
ustawodawstwa i standardów
UE. Dokonała widocznych
w
takich
postępów
dziedzinach,
jak
praworządność, walka z
korupcją, prawa człowieka
i ochrona mniejszości.

CHORWACJA 28 KRAJEM UE

Chorwacja to pierwszy kraj
Bałkanów
Zachodnich,
który dołącza do Unii
Europejskiej.
Jego
przystąpienie do UE 1 lipca
2013 r. jest zwieńczeniem
trwających niemal dekadę
negocjacji.

Od października 2015 r. wszystkie
nowe auta osobowe i lekkie
dostawcze sprzedawane w krajach
UE będą obowiązkowo wyposaŜane
w
urządzenia
eCall.
Jest
to
automatyczny
system
wzywania
pomocy w razie wypadków drogowych.
Szacuje się, Ŝe eCall moŜe skrócić
czas reakcji słuŜb ratowniczych nawet
o połowę, ratując Ŝycie nawet 2500
osób rocznie.
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