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Aktualności Europe Direct Kołobrzeg

CYKL PODRÓśNICZY

„Za Horyzontem”
Kolejne ciekawe spotkanie podróŜnicze "Za
horyzontem" (22.10.2015, g. 18:.00, sala
widowiskowa RCK, ul. Solna 1 w Kołobrzegu)
odbyło się pod przewodnim tytułem
Europejski Rok na rzecz Rozwoju. Widzowie
– około 50 osób – zapoznali się z prezentacją
multimedialną
przedstawioną
przez
konsultanta Europe Direct Kołobrzeg. Na
duŜym kinowym ekranie zaprezentowano im
m.in. 8 celów milenijnych oraz Inicjatywę na
Rzecz MCR. Przekazano informację na temat
wysokości środków budŜetowych, które UE
kieruje na zewnętrzną pomoc rozwojową.

PodróŜnikiem, który opowiadał o wyprawie do Indii,
był Pan Tomasz Sulej, znany w naszym mieście
bardziej jako tłumacz z języka angielskiego i
niemieckiego. Odniósł się on bezpośrednio do
zagadnienia pomocy rozwojowej, poniewaŜ
opowiedział, jak wraz z 14 osobową ekipą
własnoręcznie budował m.in. sierociniec w Indiach
w ośrodku „Springs of Love”.
W północno-wschodnim stanie Indii Megalaya
wyprawa z Polski nie tylko miała moŜliwość
podziwiania niezwykłej przyrody, ale takŜe
zetknięcia się z ubóstwem, niedoŜywieniem i
brakiem standardów sanitarnych.
„Springs of Love" to fundacja, która stawia sobie za
cel dotarcie do okolicznej ludności z przesłaniem,
które ma pomóc im w poznaniu wartości, które nie
za bardzo są im znane, a które mogą zmienić ich
Ŝycie. Indie są krajem stosunkowo zamkniętym na
wpływy z zewnątrz. System kastowy skutecznie
blokuje wszelkie starania by dotrzeć do ludzi z
przesłaniem mówiącym o równości wszystkich
ludzi. Sprawa wygląda jednak inaczej, gdy do osób
znajdujących się w potrzebie wychodzi się z
konkretną pomocą, a jest nią troska o ludzkie
zdrowie, czy edukacja oferowana małym dzieciom.
A oto słowa Pana Tomasza Suleja skierowane do
nas
wszystkich:
„Przed wyjazdem do Indii sądziłem, Ŝe Polska jest
raczej biednym krajem. Po powrocie stwierdziłem,
Ŝe Ŝyjemy tutaj jak przysłowiowe pączki w maśle.
JeŜeli ktoś z Państwa myśli o spędzeniu 5-6
tygodni w poŜyteczny sposób, moŜe skontaktować
się bezpośrednio ze mną. Wyjazdy jak ten, będą
kontynuowane do 2020 roku. JeŜeli ktoś pragnie
zrobić coś dobrego dla sierot w Indiach, taka
przygoda moŜe być świetnym rozwiązaniem.”. ●
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LEKCJE EUROPEJSKIE W PODCZELU I DRZONOWIE
W piątek 16 października odbyła się podwójna
lekcja europejska w Zespole Szkół nr 2 w
Podczelu oraz w Oddziale Przedszkolnym w
Drzonowie.
Lekcja
dotyczyła
zasad
bezpieczeństwa oraz europejskiego numeru
112.
Uczniowie klas najmłodszych uczestniczyli w
spotkaniu profilaktycznym z konsultantem PIE
ED Kołobrzeg oraz ze StraŜą Miejską
pt. „Bezpieczna droga do szkoły”.
Celem lekcji było pogłębienie wiedzy jak
bezpiecznie poruszać się drogą do i ze
szkoły, omówienie znaków drogowych i
sygnalizacji świetlnej. Podczas pogadanki
dzieci zapoznały się z pracą straŜników,
oglądały elementy umundurowania. Następnie
z wielkim zaangaŜowaniem, pod czujnym
okiem straŜniczki, przećwiczyły sobie zasady
bezpiecznego przechodzenie przez jezdnię,
poznały numer do StraŜy Miejskiej, oraz
utrwaliły numery alarmowe ze szczególnym
naciskiem na numer 112.
Na zakończenie spotkanie, miały moŜliwość
wykazać się zdobytą wiedzą, biorąc udział w
konkursie z zagadkami i wygrać pluszowe
misie. Kolejnym punktem spotkania było
rozdanie dzieciom kamizelek odblaskowych,
naklejek na plecaki oraz opasek. ●

Chcesz przeprowadzić lekcję europejską dla
uczniów twojej szkoły? Skontaktuj się z
nami i zapytaj o termin!

94 35 515 33
europedirect-kolobrzeg@kolobrzeg.eu
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EUROPEJSKIE DNI
DZIEDZICTWA 2015
Europejskie Dni Dziedzictwa były obchodzone
w Kołobrzegu pod hasłem: Dziedzictwo
utracone – dziedzictwo ocalone – MORZE.
Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa
jest promowanie regionalnego dziedzictwa
kulturowego oraz przypominanie o wspólnych
korzeniach kultury europejskiej. Impreza
skierowana została do bardzo szerokiej i
róŜnorodnej grupy odbiorców, co nadało jej
wymiar uniwersalny.
W sobotę dnia 26 września 2015r. na
mieszkańców miasta i turystów z tej okazji
czekało mnóstwo atrakcji : koncerty orkiestry
Morskiego Oddziału StraŜy Granicznej,
zwiedzanie skansenu morskiego i okrętów,
przegląd piosenki marynistycznej i zabawy
plenerowe.
Jednak
największe
zainteresowanie
towarzyszyło konkursowi wiedzy o krajach
Unii Europejskiej prowadzonemu przez
konsultantów Punktu Informacji Europejskiej
Europe Direct Kołobrzeg przy kole fortuny. Do
konkursu przystępowały dzieci, młodzieŜ i
dorośli, a takŜe całe rodziny. Przy zabytkowej
Reducie Solnej i dźwiękach muzyki moŜna
było dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy z
historii Unii Europejskiej. Upominki dla
uczestników konkursu cieszyły się wielkim
powodzeniem,
a
publikacje
dotyczące
Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju
zainteresowały zwłaszcza młodzieŜ w wieku
szkolnym.●

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO

EKUZ

WyjeŜdŜasz za granicę do kraju
UE? Nie zapomnij o wyrobieniu
darmowej karty EKUZ. Karta
stanowi dowód na to, Ŝe jej
posiadacz jest uprawniony do
uzyskania
rzeczowych
świadczeń zdrowotnych, które
stają
się
niezbędne
ze
względów medycznych, i które
są udzielane podczas pobytu
czasowego w innym państwie
członkowskim UE/EFTA z myślą
o zapobieŜeniu przymusowemu
powrotowi posiadacza karty do
państwa
właściwego
lub
państwa zamieszkania przed
końcem planowanego pobytu w
celu poddania się wymaganemu
leczeniu.
Celem świadczeń tego typu jest
umoŜliwienie posiadaczowi karty
kontynuowania pobytu w innym
państwie
UE/EFTA
w
warunkach bezpiecznych dla
zdrowia.
O
tym,
jakie
świadczenia są dla danej osoby
niezbędne decyduje lekarz w
państwie pobytu.
Posiadanie
karty
nie
ma
charakteru
obowiązkowego,
niemniej jednak warto uzyskać
ten dokument zawsze kiedy
udajemy się tymczasowo do
innego państwa członkowskiego
UE/EFTA.

www.ekuz.nfz.gov.pl

Aktualności z UE w skrócie

http://www.explory.pl/rekrutacja/ ●

Uczniowie
(w
kategoriach
wiekowych 7-13 lat, 14-18 lat) i
studenci do 22. roku Ŝycia mogą
wziąć udział w konkursie, w którym
do wygrania jest wyjazd do
Centrum Kosmicznego w Gujanie
Francuskiej
oraz
staŜe
w
Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Zadaniem
uczestników
jest
przygotowanie
projektu
dotyczącego
przestrzeni
kosmicznej. Zgłaszane pomysły
się
na
powinny
skupiać
europejskich
projektach
kosmicznych i na korzyściach
płynących z eksploracji kosmosu.
Konkurs
przeprowadzany
jest
oddzielnie w trzech kategoriach
wiekowych. Uczniowie w wieku 713 lat mogą rywalizować w kategorii
Skywalkers, a ci między 14. a 18.
rokiem Ŝycia - w kategorii Pioneers.
Kategoria Explorers przeznaczona
jest dla studentów w wieku 17-22
lata.
Projekt edukacyjny Odysseus II
finansowany jest przez Unię
Europejską w ramach programu
Horyzont 2020. Koordynatorem
projektu na terenie Polski oraz
Litwy, Łotwy i Estonii jest Centrum
Badań Kosmicznych PAN.
http://www.odysseus-contest.eu/ ●

EUROPEJSKI KONKURS KOSMICZNY

Zgłoszenia są przyjmowane do
25 stycznia 2016 r.

KONKURS NAUKOWY – E(X)PLORY

E(x)plory
to
konkurs
skierowany do młodych ludzi
pasjonujących
się
nauką,
którzy chcą zgłosić swoje
pomysły
na
projekty
badawcze. Nagrody są warte
zaangaŜowania
na
najlepszych czeka stypendium
w wysokości 10 tys. złotych, a
takŜe
szansa
na
reprezentowanie Polski na
arenie
międzynarodowej.
Konkurs organizowany jest
przez
Fundację
Zaawansowanych Technologii
w ramach programu E(x)plory.
Swoje pomysły ze wszystkich
dziedzin naukowych mogą
zgłaszać
młode
osoby
zafascynowane nauką między
13 a 20 rokiem Ŝycia,
pojedynczo lub w dwu- i
trzyosobowych
zespołach.
"Jeśli obserwujesz to, co się
wokół Ciebie dzieje, jesteś
ciekawy świata, często pytasz
„jak?” „dlaczego?” i „po co?”,
zastanawiasz się jak działa
sztuczna inteligencja, szukasz
rozwiązań
związanych
z
zanieczyszczeniem
środowiska,
badasz
otaczającą Cię przyrodę albo
masz pomysł na niezwykły
projekt społeczny, to znaczy,
Ŝe Konkurs Naukowy E(x)plory
jest właśnie dla Ciebie!" zachęcają
organizatorzy
konkursu.
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