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EVROPSKÝ ZPRAVODAJ
 Informační sítě Europe Direct

Říjen 2017
 Olomouc

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

Švédská europoslankyně
romského původu Soraya
Postová pracuje na zprávě
zaměřené na hlavní příčiny

nesnášenlivosti vůči
Romům.

NOVÁ PUBLIKACE

Diskusní dokument o
sociálním rozměru Evropy

VĚDĚLI JSTE ŽE?
17. říjen je Mezinárodním
dnem za odstranění
chudoby.
Cílem Mezinárodního dne za
odstranění chudoby je
upozornit na situaci lidí, kteří
čelí extrémní chudobě a
sociálnímu vyloučení. Valné
shromáždění OSN vyhlásilo
tento den za účelem zvyšování
povědomí o potřebě odstranit
ve všech zemích bídu a

   AKTUALITY

 26.9. 2017
 První léto bez poplatků za roaming – Evropané nové výhody

oceňují
 První léto bez roamingových poplatků ukázalo, že Evropané jsou si nových

pravidel vědomi a začínají své návyky při cestě do jiné země Unie měnit. Podle
zveřejněného bleskového průzkumu Eurobarometru si velká většina Evropanů
nových výhod cení. Průzkum dokládá, že operátoři zaznamenali nárůst
datového roamingu a počtu hovorů. Komise bude i nadále provádění předpisů
sledovat... více

 26.9. 2017
 Dvojí kvalita potravinářských výrobků: Komise vydala

pokyny, které členským státům pomohou v boji s nekalými
obchodními praktikami

 Komise zveřejnila soubor pokynů k uplatňování právních předpisů EU v oblasti
potravin a ochrany spotřebitele v případech dvojí kvality výrobků, které ve svém
letošním projevu o stavu Unie oznámil předseda Juncker... více

 27.9. 2017
 Zpráva o stavu Unie: Komise představí další kroky směrem

k silnější, účinnější a spravedlivější migrační a azylové
politice EU

 Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker ve svém výročním projevu o
stavu Unie dne 13. září uvedl: „I přes diskuse a mnohé spory v této otázce se
nám podařilo dosáhnout nemalého pokroku (…). Nyní musíme naše úsilí
zdvojnásobit. Před koncem měsíce předloží Komise nový soubor návrhů
zaměřených na navracení uprchlíků, solidaritu s Afrikou a otevření legálních
cest přesunů.“.. více

 29.9. 2017
 EU ukončila systém kvót na cukr

 Téměř po 50 letech skončil v Evropské unii 30. září 2017 úplně poslední režim
zemědělských kvót, který upravoval produkci cukru... více

   POZVÁNKY NA AKCE

 3.-31. 10. 2017
 Digitální design: pohled za pixely

 Webové stránky, mobilní aplikace, výběry z bankomatů.... Výstava ukazuje, co
se děje ve světě za pixely. Kdo jsou digitální designéři a v čem spočívá jejich
práce? Jaký je příběh vzniku designu digitálních produktů a jakou tento obor
přináší do světa byznysu konkurenční výhodu? Vernisáž proběhne v úterý 3.
října v 17:00 v prostorách Vědecké knihovny v Olomouci, Galerie BIBLIO,
Bezručova 2. Výstava potrvá do 31. října 2017. Součástí výstavy jsou také
přednášky a workshopy pro širokou veřejnost a pro střední školy. Termíny
jednotlivých přednášek budou upřesněny co nejdříve. V.. více

 24. 10. 2017
 Den mobility workshop

 V úterý 24. 10. se v budově Magistrátu města Olomouce na Hynaisově ulici
uskuteční již tradiční akce s názvem Den mobility workshop. V rámci
dopoledního přednáškového bloku se studenti středních škol olomouckého
kraje seznámí s možnostmi mobility v rámci Evropské unie. Akci organizuje
středisko Europe Direct Olomouc ve spolupráci s Eurocentrem Olomouc,
poradenským servisem Eures, společností Student Agency a střediskem
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nedostatek. 17. října si tak
každoročně připomínáme
problémy lidí žijících v
podmínkách extrémní chudoby
a jejich zkušenosti, kterými
mohou přispět k jejímu
vymýcení.

Více informací naleznete
 na stránkách

 www.europe-direct.cz

Europe Direct Bruntál. Součástí akce budou prezentace o možnostech práce,
au-pair pobytů v zahraničí, ale taky o programu Erasmus +, díky kterému mají
ročně tisíce mladých Evropanů možnost studovat na zahraničních vysokých
školách. Kromě samotných přednášek nebudou chybět ani zajímavé soutěže o
hodnotné ceny. Vstup je zdarma. Občerstvení zajištěno. Kapacita sálu je již
naplněna. Není možná registrace. .. více

 31. 10. 2017
 Den mobility workhosp

 V úterý 31. 10. se v budově Magistrátu města Olomouce na Hynaisově ulici
uskuteční již tradiční akce s názvem Den mobility workshop. V rámci
dopoledního přednáškového bloku se studenti středních škol olomouckého
kraje seznámí s možnostmi mobility v rámci Evropské unie. Akci organizuje
středisko Europe Direct Olomouc ve spolupráci s Eurocentrem Olomouc,
poradenským servisem Eures, společností Student Agency a střediskem
Europe Direct Bruntál. Součástí akce budou prezentace o možnostech práce,
au-pair pobytů v zahraničí, ale taky o programu Erasmus +, díky kterému mají
ročně tisíce mladých Evropanů možnost studovat na zahraničních vysokých
školách. Kromě samotných přednášek nebudou chybět ani zajímavé soutěže o
hodnotné ceny. Vstup je zdarma. Občerstvení zajištěno. Kapacita sálu je již
naplněna. Není možná registrace. .. více

   EU VE VAŠEM REGIONU

 6. 10. 2017
 Noc vědců v Olomouci

 Prožijte s celou rodinou netradiční noc plnou vědy a poznání v prostorách
Univerzity Palackého v Olomouci. Poznejte skutečné vědce, postavte si
vlastního robota nebo odhalte tajemství lidského mozku. To vše a desítky
dalších zábavných aktivit vás čekají na většině fakult Univerzity Palackého a v
Pevnosti poznání... více

   TIPY PRO ŠKOLY

 Žáci mateřských a základních škol mohou vyhrát užitečné
ceny!

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo soutěže s názvem „NAMALUJ
SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE“ a „JAK POMOHLY PENÍZE Z EU NAŠÍ
ŠKOLE“. Cílem obou soutěží, které budou rozděleny celkem do tří kategorií, je
rozvíjet dětskou představivost a fantazii. První kategorie je určena pro děti v
mateřských školách a druhá pro žáky prvního stupně základních škol.
Společným úkolem v obou kategoriích bude nakreslit paní učitelku nebo pana
učitele. Ceny obdrží tři obrázky s největší dávkou představivosti a fantazie. ..
více

 Navrhni projekt - soutěž pro studenty SŠ
 Zkuste se rozhlédnout kolem sebe, v místě, kde žijete, nebo studujete. Myslíte,

že by některé věci bylo možné dělat jinak a lépe? Pomoci Vám mohou fondy
Evropské unie. Zúčastněte se soutěže, kde si můžete vyzkoušet, jaké to je,
sestavit projekt z evropských peněz. A k tomu můžete vyhrát některou ze
zajímavých cen. Tak na co čekáte? Navrhujte a vyhrajte!.. 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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