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EVROPSKÝ ZPRAVODAJ
 Informační sítě Europe Direct

Květen 2017
 Olomouc

Pokud se Vám e-mail nezobrazuje správně, klikněte zde.
 

Praní špinavých peněz

NOVÁ PUBLIKACE

Bílá kniha o budoucnosti
Evropy

VĚDĚLI JSTE, ŽE?
9. května se slaví Den
Evropy?

 
Oslavujeme mír a jednotu
v Evropě. Toto datum je
připomenutím historicky
významné „Schumanovy
deklarace“.

   AKTUALITY

 
Evropský pilíř sociálních práv

 Komise schválila návrh týkající se rovnováhy mezi pracovním a soukromým
životem. Obsahuje řadu kvalitativně vyšších minimálních norem pro
rodičovskou, otcovskou a pečovatelskou dovolenou. .. více

 
Možnost financování z investičního plánu pro Evropu

 Konference po českých městech seznámí podnikatele a představitele veřejné
správy s možnostmi financování, které se nabízejí v rámci Evropské unie pro
rozvoj podnikání a infrastruktury... více

 
Komise spouští debatu o sociálním rozměru Evropy do roku
2025

 Diskuzní dokument o sociálním rozměru Evropy, který pokládá obecné
společenské otázky zaměřené na to, jak žijeme a jak je uspořádána naše
společnost, ale také na to, jak v budoucí společnosti a v budoucím světě práce
udržet naši životní úroveň a vytvořit větší počet kvalitnějších pracovních míst. ..
více

 
Reakce Evropské komise na maďarskou národní konzultaci

 V dubnu 2017 zahájila maďarská vláda národní konzultaci, při níž všechny
domácnosti v zemi obdržely dotazník s názvem "Zastavme Brusel" zaměřený
na šest konkrétních problémů. Jelikož tuto konzultaci provází řada fakticky
nesprávných či silně zavádějících výroků a tvrzení, Evropská komise by ráda
věci uvedla na pravou míru. .. více

   POZVÁNKY NA AKCE

 6. 3.-21. 5. 2017
 Soutěž EUROTIME 2017

 Po roce je tu opět oblíbená soutěž pro celou rodinu o atraktivní ceny s názvem
EUROTIME. Soutěžní kvízy o Evropské unii a Evropě jsou připraveny pro dvě
věkové kategorie, a to do 15 let a nad 16 let. Ve znalostní soutěži EUROTIME
2017 můžete vyhrát dvakrát! Přejeme hodně štěstí v soutěži a těšíme se na
Vaše vyplněné kvízy. Více informací k soutěži naleznete na webových
stránkách soutěže nebo na přepážce našeho informačního centra... více

 10. 5. 2017
 Den Evropy 2017

 Ve středu 10. května proběhne od 10:00 hodin na Horním náměstí v Olomouci
již tradiční akce s názvem DEN EVROPY 2017. Studenti středních a základních
škol Olomouckého kraje budou ve stáncích a na pódiu prezentovat členské
státy Evropské unie a jejich kulturu. Kulinářské speciality, tradice a zvyky,
historii a další mohou návštěvníci vychutnat všemi smysly. Součástí programu
budou kulturní vystoupení, soutěže, vědomostní kvízy a další interaktivní hry,
které návštěvníkům akce pomohou poznat Evropu. .. více

 3. - 9. 5. 2017
 Find your way 

 Informační středisko Europe Direct Olomouc ve spolupráci s JF SHOW
AGENCY pořádá již čtvrtý ročník projektu s názvem FIND YOUR WAY. Cílem
této unikátní akce je zvýšit u žáků základních škol Olomouckého kraje
povědomí o alternativních způsobech trávení volného času. Hlavní podstatou je
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Někdejší francouzský ministr
zahraničních věcí Robert
Schuman během svého
projevu v roce 1950 v Paříži
navrhl novou formu politické
spolupráce v Evropě, která by
napříště vyloučila válečný
konflikt mezi evropskými
národy.

 
Navrhl vytvořit nadnárodní
evropskou instituci, která by
řídila společnou těžbu uhlí a
výrobu oceli. Za necelý rok
byla podepsána smlouva, na
jejímž základě takový orgán
vznikl. Schumanův návrh se
považuje za počátek
společenství, které dnes
nazýváme Evropskou unií.

  

Více informací naleznete
 na stránkách

 www.europe-direct.cz

pak prevence a snaha o snížení tzv. netolismu (chorobná závislost na
virtuálních drogách), který se v poslední době stává mimo jiné i celoevropským
problémem. V rámci programu si žáci tří vybraných základních škol budou moci
vyzkoušet konkrétní aktivity, jako jsou U-rampa, akční sporty, hudební či taneční
vystoupení, vědomostní a kreativní soutěže a mnoho dalšího. Vše bude vedeno
pod dohledem zkušených lektorů. .. více

 20. 5. 2017
 Activityfest Olomouc 2017

 V sobotu 20. května 2017 ve 13:00 odstartuje třetí ročník festivalu
volnočasových aktivit a zdravého životního stylu v Olomouci s názvem
ACTIVITYFEST OLOMOUC 2017. Pro návštěvníky akce budou v Rudolfově
aleji připraveny interaktivní ukázky pohybových aktivit, tvořivé dílny, nabídka
zájmových činností a letních táborů s různým zaměřením, vědomostní soutěže,
hry, zdravověda, zdravá výživa, tanec, sport a další zajímavé aktivity pro malé i
velké. Součástí festivalu pro celou rodinu je bohatý doprovodný program, kde je
hlavní výhrou nová ŠKODA KODIAQ v hodnotě 1.200.000,- na celý víkend od
firmy AUTO HÉGR, a.s.. Celým dnem nás provede moderátor rádia HANÁ
Lukáš Kobza. Vstup na akci je zdarma!.. více

   EU VE VAŠEM REGIONU

16. 5. 2017
 Krajský seminář IROP pro žadatele - Výzva č. 72: „Cyklodoprava II“

 Centrum pro regionální rozvoj České republiky si Vás ve spolupráci s Eurocentrem Olomouc
dovoluje pozvat na krajský seminář k IROP, týkající se aktuálně vyhlášené výzvy: ◦č. 72
Cyklodoprava II V úterý 16. května proběhne ve Velkém zasedacím sále Magistrátu města
Olomouce krajský seminář týkající se 72. výzvy IROP "Cyklodoprava II". Prezentace přednesou a
dotazy rádi zodpoví zástupci Centra pro regionální rozvoj České republiky a Eurocentra Olomouc.
.. více

   TIPY PRO ŠKOLY

 EUROTIME 2017
 Zúčastněte se vědomostní soutěže EUROTIME 2017, kterou připravily

informační centra Europe Direct ČR ve spolupráci se Zastoupením Evropské
komise v ČR. Soutěžit lze v kategorii do 15 a od 16 let a vyhrát můžete
dokonce dvakrát! .. více

 Rozhoduj o Evropě 
 Projekt, který je určen středoškolským studentům všech typů škol. Jedná se o

kombinaci setkání mládeže formou interaktivního semináře, simulace
modelového zasedání institucí EU a konference. .. více

Zpravodaj vydává Informační síť Europe Direct ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice.
 Kontaktujte nás / Právní upozornění / Nechcete-li již odebírat Zpravodaj, odhlaste se zde.

Europe Direct Olomouc
 Statutární město Olomouc
 Horní náměstí (podloubí radnice), 779 01

 email: europedirect@olomouc.eu
 Tel: 585 513 391

Otevírací doba:
 Po a St: 9:00 - 17:00

 Út a Čt: 9:00 - 15:30
 Pá: 9:00 - 15:00
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