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Radosne Święto Europy za nami. PIEED Kołobrzeg
zorganizował przegląd filmów europejskich w Sali kinowej
Regionalnego Centrum Kultury. Odbyły się trzy seanse: dla
dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych. Łącznie wzięło udział
prawie 900 osób.
Przed każdym seansem wyświetlana była krótka
prezentacja na temat wyborów do Parlamentu
Europejskiego w kontekście przyszłości Europy, która
chroni, wspiera i broni. Po każdym seansie konsultanci
Punktu ED prowadzili konkursy z wykorzystaniem koła
fortuny, które cieszy się niesłabnącą popularnością.
Rozdawane były również publikacje dotyczące UE.
Uczestnictwo w przeglądzie było ogólnodostępne i
bezpłatne.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich są powszechnie znaną
imprezą organizowaną na szczeblu krajowym i regionalnym.
Akcja ta zwyciężyła w prestiżowym konkursie European Public
Communication Award 2016 na najlepszą europejska
kampanię publiczną za skalę, efekty i szeroki zasięg medialny.
W tym roku udostępniany do zwiedzania był zabytkowy Ratusz
Miejski. PIEED uczestniczył czynnie w wydarzeniu,
przeprowadzając prelekcję o funduszach europejskich i
wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019.
Odbiorcy docelowi to szeroka społeczność lokalna, w rożnym
wieku i statusie. Impreza skierowana była do ogółu
społeczności. Udział Punktu w takim wydarzeniu w 2018 r.
pozwolił na sprecyzowanie grupy docelowej – od grup
przedszkolnych po seniorów przebywających na wypoczynku.
Oczekiwany rezultat: zwiększenie frekwencji podczas
wyborów do PE 2019.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej
"Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct" w latach 2018-2020

Z okazji 15 rocznicy wejścia Polski do UE kołobrzeżanie
bawili się podczas majówkowego festynu
Spektakl dla dzieci, loteria, warsztaty robótek ręcznych – to
niektóre z przygotowanych dla mieszkańców i turystów
atrakcji.
Choć większość atrakcji przeznaczona była dla dzieci,
dorośli również byli w nie aktywnie zaangażowani. - Taka
majówka na świeżym powietrzu to świetny pomysł. My
pomagamy wnuczce zrobić figurkę kotka - powiedziała nam
para kołobrzeskich seniorów, których zastaliśmy na
zajęciach robótek ręcznych.
Do poszczególnych stoisk z atrakcjami dla dzieci ustawiały
się długie kolejki. Wybór atrakcji był dość spory. - Można
zrobić sobie tymczasowe tatuaże, kupić lody, zakręcić
kołem fortuny. Ja wykręciłam torebkę - powiedziała
naszemu reporterowi młoda kołobrzeżanka.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg
prowadził aktywne stoisko europejskiej podczas Dni
Kołobrzegu dnia 25 maja 2019, przy Latarni Morskiej. W
przeddzień wyborów do Parlamentu Europejskiego
przypominaliśmy wszystkim dorosłym osobom o tym
fakcie i wręczaliśmy długopisy do głosowania z
nadrukiem „Tym razem głosuję”. Niezmiernym
powodzeniem cieszył się konkurs wiedzy o Unii
Europejskiej prowadzony przez konsultantów PIEED.
Chętni ustawiali się w długiej kolejce.
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