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WIELKIE SADZENIE ROŚLIN

w Kołobrzegu
Po raz kolejny przeprowadziliśmy wspólnie z
Wydziałem Komunalnym Urzędu Miasta
powszechną akcję sadzenia roślin na terenie
miasta Kołobrzeg. Realizujemy w ten sposób
europejską
zasadę
zachowania
i
wzbogacania róŜnorodności biologicznej.
Nasze miasto rozwija się w sposób
zrównowaŜony – dbamy o czyste środowisko,
rewitalizujemy parki miejskie i nadmorskie
plaŜe,
segregujemy
odpady,
sadzimy
róŜnorodne gatunki drzew, krzewów
i
kwiatów, aby w ten sposób łagodzić zmiany
klimatu.

Wpisujemy się w działanie UE na rzecz poprawy
stanu środowiska. Środowisko naturalne ma
kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia i
dobrobytu i moŜe odgrywać waŜną rolę w
tworzeniu miejsc pracy i stymulowaniu nowych
inwestycji.
Czerpiemy z natury poŜywienie,
energię, surowce, wodę
i powietrze, które
zapewniają
nam
przeŜycie
i
napędzają
gospodarkę.
Rok 2015 jest poświęcony róŜnorodności
biologicznej i kapitałowi naturalnemu. Komisja
Europejska
przygotowuje
wyczerpujące
sprawozdanie dotyczące stanu natury w UE, a
informacje
te
zostaną
uwzględnione
w
średniookresowym przeglądzie strategii UE na
rzecz róŜnorodności biologicznej oraz trwających
rozwaŜaniach dotyczących prawodawstwa UE w
dziedzinie przyrody.
„Musimy dziś inwestować, aby obywatele UE w
2050 r. mogli Ŝyć godnie z uwzględnieniem
ograniczeń naszej planety” – powiedział komisarz
ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa
Karmenu Vella.
Konsultanci ED Kołobrzeg podczas przekazywania
dzieciom i młodzieŜy sadzonek drzew i krzewów,
prowadzili krótkie quizy wiedzy na temat
bioróŜnorodności i sposobu na jej zachowanie.
Podobnie podczas sadzenia cebulek roślin
wieloletnich.
Dla
wszystkich
uczestników
przygotowaliśmy takŜe ekologiczne upominki
(publikacje związane z ochroną środowiska).
Podczas akcji posadzono na terenie miasta ponad
8,5 tysiąca roślin! Z pewnością wpłynie to
korzystnie na nasza bioróŜnorodność. ●

Aktualności Europe-Direct Kołobrzeg

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW
25 września 2015 r. w Szkole Podstawowej w
Ustroniu Morskim obchodziliśmy Europejski
Dzień Języków Obcych. Był to ostatni dzień
tygodnia języków obcych. W tym dniu
uczniowie
mieli
okazję
brać
udział
w warsztatach edukacyjnych prowadzonych
przez konsultanta z PIE ED Kołobrzeg.
Wzbogacili swoją wiedzę o językach obcych
oraz krajach członkowskich Unii Europejskiej.
Obejrzeli równieŜ prezentacje na temat
Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju oraz
Zjednoczeni
w
RóŜnorodności.
Podczas przerw prowadzony był bufet „Food
around the World”, gdzie moŜna było
skosztować potraw z róŜnych części świata.
Dania przygotowali rodzice wraz z dziećmi
z klas
4-6
z ekologicznych
i zdrowych
produktów.
Ponadto wszystkie klasy odwiedziły wystawę
makiet obiektów Londynu, podczas której
kaŜdy mógł zakręcić kołem fortuny z
państwami członkowskimi i wziąć udział
w quizie, zdobywając tym samym ksiąŜeczkę
lub
gadŜet.
Na koniec zostały ogłoszone wyniki dwóch
konkursów: „Zakochaj się w Londynie”,
polegający na przygotowaniu przez uczniów
makiety lub modelu miejsca, zabytku lub
atrakcji
turystycznej
znajdujących
się
w Londynie, a takŜe z „Wiedzy o Językach”,
w którym to dzieci musiały prawidłowo udzielić
odpowiedzi na 12 pytań. Pytania były
zamieszczane przez 4 dni na szkolnych
korytarzach.
Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane
przez
Punkt
Informacji
Europejskiej
ED Kołobrzeg.●

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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FORUM EKOLOGICZNE W KOŁOBRZEGU 2015
Za nami nadzwyczaj udane targi ekologiczne,
towarzyszące II Międzynarodowemu Forum
Ekologicznemu w Kołobrzegu. W ciągu dwóch
dni trwania targów, stoisko informacyjne
Europe Direct odwiedziła rekordowa liczba
osób,
zainteresowanych
publikacjami
związanymi z ochroną środowiska oraz
Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju.
Wszyscy uczestnicy Forum ( 650 osób)
wizytowali takŜe nasze stoisko, dopytując się
o sprawy związane z ekologią, na które
moŜna starać się o fundusze z Unii
Europejskiej z nowej perspektywy finansowej.
Licznie
odwiedzali
nas
rowerzyści
uczestniczący w rajdzie ekologicznymi
zainteresowani
rowerami
po
mieście,
ścieŜkami
rowerowymi,
które
zostały
wybudowane
przy
udziale
środków
finansowych z UE.
Największą atrakcją dla dzieci, młodzieŜy i
dorosłych był udział w konkursie wiedzy o Unii
Europejskiej,
prowadzonym
przez
konsultantów ED. Pytania do konkursu były
zadawane w oparciu o nowy kalendarz
szkolny wydany dla sieci ED. Rywalizacja była
niezwykle zacięta, a nagrody cenne: pluszowe
misie, kamizelki odblaskowe, kalendarze
szkolne, gry planszowe.
Bardzo
duŜo
osób
interesowało
się
bezpłatnym publikacjami dostępnymi na
naszym stoisku – głównie z dziedziny ochrony
środowiska oraz Europejskiego Roku na
Rzecz Rozwoju. W sumie przekazaliśmy po
kilkaset sztuk tych materiałów, zarówno
mieszkańcom miasta, jak i bardzo licznym
turystom i kuracjuszom z terenu całej Polski i
Niemiec (dysponujemy materiałami w języku
niemieckim i angielskim).
MoŜna podsumować, Ŝe druga edycja Forum
Ekologicznego znacznie przekroczyła swoim
zakresem i ilością uczestników ubiegłoroczną,
pierwszą. Jest to dobry prognostyk dla
organizatorów (takŜe dla nas) na następne
lata.●

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

ZaleŜy nam na kandydatach,
którzy interesują się politykami
Unii Europejskiej, nie boją się
wyzwań i z zaangaŜowaniem
podchodzą do powierzonych
im zadań.
Oczekujemy dyspozycyjności
w wymiarze 30 godzin
tygodniowo, przez co najmniej
4 tygodnie w okresie od
października 2015 do lutego
2016.
http://ec.europa.eu/polska/news/151013_praktyki_pl.htm

●

Robert Biedroń – Prezydent Miasta
Słupska i Marzenna Guz-Vetter –
Dyrektor
Przedstawicielstwa
Komisji Europejskiej w Polsce
zapraszają
na
XI
edycję
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
o Unii Europejskiej "GWIEZDNY
KRĄG" skierowaną do uczniów
szkół ponadgimnazjalnych z całej
Polski.
Tegoroczna edycja Ogólnopolskiej
Olimpiady
Wiedzy
o
Unii
Europejskiej „GWIEZDNY KRĄG”
będzie przebiegać pod hasłem
„Tolerancja i szacunek – niezbędne
elementy toŜsamości Europy”.
Celem Ogólnopolskiej Olimpiady
Wiedzy
o
Unii
Europejskiej
jest
„Gwiezdny
Krąg”
popularyzowanie wiedzy wśród
uczniów
polskich
szkół
ponadgimnazjalnych
idei
Zjednoczonej
Europy,
zasad
demokratycznego państwa prawa,
historii integracji Unii Europejskiej,
mechanizmów
funkcjonowania
instytucji europejskich, systemu
prawa unijnego, praw i obowiązków
przysługującym obywatelom Unii
Europejskiej oraz polityk Unii
Europejskiej.
Zainteresowani uczniowie mogę
rejestrować
się
za
pomocą
Słupskiej Miejskiej Platformy ELearningowej:
http://szkolenia.slupsk.eu/ do 22
listopada 2015 roku.●
http://www.europedirect.slupsk.eu/

GWIEZDNY KRĄG – XI OLIMPIADA WIEDZY

Wszyscy kandydaci powinni
być studentami co najmniej
trzeciego roku lub
absolwentami uczelni
wyŜszych oraz posługiwać
się językiem angielskim na
poziomie min. B2, a w
przypadku kandydatów na
praktyki do działu
politycznego min. C1.

PRAKTYKI W KOMISJI EUROPEJSIEJ

Zapraszamy
studentów
i
absolwentów uczelni wyŜszych
do
odbycia
praktyk
w
Przedstawicielstwie
Komisji
Europejskiej w Polsce z
siedzibą
w
Warszawie.
Oferujemy moŜliwość zdobycia
doświadczenia w pracy w
instytucji
międzynarodowej
oraz pogłębienia wiedzy o Unii
Europejskiej.
Mogą
się
Państwo ubiegać o praktyki w
dziale
komunikacyjnym,
politycznym, prasowym lub w
sekcji językowej.
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