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Aktualności Europe Direct Kołobrzeg

DZIEŃ EUROPY 2015

Przegląd filmów

Za nami uroczystości związane z Dniem
Europy
2015
z
uwzględnieniem
Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju.
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct
Kołobrzeg zorganizował przegląd filmów
europejskich
oraz
pokaz
prezentacji
multimedialnej na temat Europejskiego Roku
na Rzecz Rozwoju. Ponadto w Regionalnym
Centrum Kultury odbyły się tego dnia Dni
Otwarte Funduszy Europejskich, gdzie
moŜna było zwiedzić obiekt, który został
wybudowany dzięki współfinansowaniu z Unii
Europejskiej.

EUROPEJSKICH

Licznie przybyłych gości witał wielki Syriusz –
maskotka
Unii
Europejskiej,
a
wielkim
powodzeniem cieszył się konkurs wiedzy na temat
krajów UE przy pięknym kole fortuny. Nagrodami w
konkursie były kolorowe gadŜety, maskotki, ksiąŜki
i publikacje, gry edukacyjne, piłki, torby
ekologiczne.
W ciągu całego dnia ( od godz. 11:00 do 20:30)
seanse filmowe dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych
obejrzało ponad 350 osób. Stoisko z kołem fortuny
odwiedziło około 500 osób. .●
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„PODRÓś PO EUROPIE” – III EDYCJA KONKURSU
W dniu 9 maja 1950 r. Robert Schuman
przedstawił
propozycję
utworzenia
zorganizowanej Europy jako niezbędny
warunek utrzymania stosunków pokojowych.
Propozycję tę, znaną jako „Deklaracja
Schumana”, uwaŜa się za początek tworzenia
obecnej Unii Europejskiej. Dzisiaj dzień 9
maja stał się europejskim symbolem – Dniem
Unii Europejskiej, który wraz z flagą, hymnem,
mottem i wspólną waluta euro stanowi o
politycznej toŜsamości Unii Europejskiej.
Dzień ten jest okazją do imprez i uroczystości,
które czynią Europę bliŜszą jej obywatelom
oraz słuŜą wzajemnemu zbliŜeniu narodów
wchodzących w skład Unii.
Z tej okazji w Szkole Podstawowej nr 5 odbył
się III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii
Europejskiej
–
„PodróŜ
po
Europie”
zorganizowany przez Panią Karolinę Willma
we współpracy z Punktem Informacji
Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg. W
konkursie udział wzięli przedstawiciele szkół z
powiatu
kołobrzeskiego.
Trzyosobowe
druŜyny zmagały się z pytaniami dotyczącymi
Unii
Europejskiej
oraz
zadaniami
praktycznymi. Zwycięzców udało się wyłonić
dopiero w dziewiątej rundzie.
I m-ce - SP 3 (Przemysław Frankiewicz,
Adrianna Lenman, Maria Wardak)
II m-ce – SP 8 (Eryka Klimowska, Ksawery
Klimowski, Adam Sieruga)
III m-ce - SP 5 (Karina Belz, Miłosz
Leszczyński, Filip Otrembski)
Honorowy
patronat
nad
całym
przedsięwzięciem objął Punkt Informacji
Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg, który
takŜe ufundował cenne nagrody dla
wszystkich uczestników konkursu.
Wszystkim uczestnikom zmagań serdecznie
GRATULUJEMY!●

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://ec.europa.eu/polska/news/150508_filharmonia_pl.htm

●

W związku ze zbliŜającym się
Dniem Dziecka, NFZ ogłasza
konkurs plastyczny dla dzieci i
młodzieŜy pt. „Rodzinne i zdrowe
podróŜe z EKUZ”.
Mając na celu promocję zdrowia
wśród najmłodszych, realizując
zadania
Polskiej
Instytucji
Łącznikowej w zakresie rzeczowych
świadczeń zdrowotnych oraz w
związku z obchodami Dnia Dziecka
serdecznie zapraszamy do udziału
w
konkursie
uczniów
szkół
podstawowych i gimnazjalnych.
Konkurs jest organizowany jest w
trzech kategoriach wiekowych:
a) uczniowie szkół podstawowych
(6 -10 lat),
b) uczniowie szkół podstawowych
(11 -12 lat),
c) uczniowie szkół gimnazjalnych
(13 -15 lat).
Przedmiotem
konkursu
jest
zaprojektowanie i wykonanie pracy
plastycznej,
która
będzie
w
ciekawy, wesoły i oryginalny sposób
przedstawiała korzyści z posiadania
karty EKUZ w podróŜy. Celem
konkursu jest promocja zdrowia
wśród
najmłodszych
oraz
promowanie
wśród
dzieci
i
młodzieŜy świadomości związanej z
korzyściami
płynącymi
z
posiadania karty EKUZ za granicą i
kształtowanie dobrych nawyków
dbałości o zdrowie w przyszłości.●
https://www.ekuz.nfz.gov.pl

KONKURS – RODZINNE PODRÓśE Z EKUZ

Nagroda Unii Europejskiej im.
Miesa van der Rohe na
najlepszy współczesny projekt
architektoniczny trafi w tym
roku do Fabrizio Barozziego z
Włoch i Alberto Veiga z
Hiszpanii,
którzy
we
współpracy z polskim studiem
A4 stworzyli projekt budynku
Filharmonii w Szczecinie. Po
raz
pierwszy
nagrodzony
został projekt zrealizowany w
jednym z nowych państw
członkowskich
w
wyniku
współpracy grupy młodych
ludzi, którzy poznali się
podczas wymiany Erasmus.

SZCZECIN Z NAGRODĄ GŁÓWNĄ

Filharmonia
w
Szczecinie
zwycięŜyła w konkursie im.
Miesa van der Rohe na
najlepszy
projekt
architektoniczny. Propozycja
Fabrizio Barozziego z Włoch i
Alberto Veiga z Hiszpanii
została wybrana spośród 420
nadesłanych prac. Projekt
powstał w partnerstwie z
polskim
studiem
architektonicznym.
Współpraca
młodych
architektów rozpoczęła się
dzięki studenckiej wymianie
Erasmus.
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Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej
"Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct" w latach 2013-2017

