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EVROPSKÝ ZPRAVODAJ 
 Informační sítě Europe Direct

Květen 2019
 Jihlava

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

Zvolte si svou budoucnost

NOVÁ PUBLIKACE

Because women matter

VĚDĚLI JSTE ŽE?
Vstupem do EU získali všichni
čeští  občané právo vzdělávat
se a  připravovat na budoucí
povolání ve všech ostatních
členských státech za rovných
podmínek s domácími občany.
Podmínkou je samozřejmě
přijetí na danou vzdělávací
instituci. Diskriminace z titulu
příslušnosti k jinému státu je
nepřípustná.

Více informací naleznete
 na stránkách

 

   AKTUALITY

 6. 5. 2019
 Babiš se ve středu sejde s předsedou Evropské rady

Tuskem
 Premiér Andrej Babiš (ANO) se příští středu v Praze sejde s předsedou

Evropské rady Donaldem Tuskem. V tiskové zprávě o tom v pátek informoval
úřad vlády. Hovořit by měli o strategické agendě Evropské unie, bezpečnosti či
ekonomice... více

 6. 5. 2019
 Separatisté žádají po EU prověření právního státu ve

Španělsku
 Část katalánských separatistů v čele s expremiérem tohoto španělského

autonomního regionu Carlesem Puigdemontem chce, aby EU zahájila vůči
Španělsku stejnou proceduru ohledně stavu právního státu, jakou unie vede
vůči Polsku a Maďarsku. Příslušnou iniciativu představili zástupci katalánských
separatistů ve čtvrtek v Bruselu spolu s občany šesti unijních zemí... více

 3. 5. 2019
 O setrvání v Británii po brexitu požádalo 600 tisíc občanů

EU
 O povolení k pobytu v Británii po jejím odchodu z Evropské unie už požádalo

přes 600.000 občanů ostatních unijních zemí. Ve čtvrtek o tom informovala
britská vláda v hodnocení svého programu pro přípravu na brexit, skrze který
mohli lidé podávat žádosti od loňského srpna. V rámci tří testovacích období, z
nichž poslední skončilo 29. března, zažádalo o povolení přes 2000 Čechů,
uvádí zpráva britské vlády... více

 2. 5. 2019
 Koncert v galerii DOX zahájil oslavy 15 let ČR v EU

 Poslední dubnový večer se v v galerii DOX uskutečnil koncert, který zahájil
oslavy 15 let členství ČR v EU. Události se zúčastnil předseda vlády Andrej
Babiš, místopředseda vlády Karel Havlíček, ministr zahraničních věcí Tomáš
Petříček i komisařka Věra Jourová... více

   POZVÁNKY NA AKCE

 21. 5. 2019
 Jak by měli Češi reformovat EU?

 Co nám členství v Evropské unii dává, co nám bere, a jak by se měla EU
změnit? Přijďte a zapojte se do diskuse s Tomášem Prouzou, který evropskou
politiku poznal podrobně zevnitř. Beseda se koná 21. května v Hotelu Gustav
Mahler (malý salonek) od 17 hodin... více

 15. 4. - 19. 5. 2019
 Eurotime 2019
 Zapojte se do vědomostní soutěže Eurotime a vyhrajte Samsung Galaxy S10,

iPad nebo iWatch. Stačí správně vyplnit soutěžní kvíz! Soutěž trvá do 19.
května... více

 3. 6. 2019
 Promítání filmu – Hooligan Sparrow

 Je Chaj-jen neboli Hooligan Sparrow je neohrožená lidskoprávní aktivistka
bojující v Číně především za práva žen. Na sociálních sítích získala takovou
popularitu, že by její zatčení nejspíš vyvolalo nežádoucí pozornost. Odvážný
snímek složený z tajně natočených filmových materiálů věrně zachycuje, jak
Sparrow a její desetiletá dcera čelí drsné policejní šikaně.. více
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 24. 4. 2019
 Den Země v Jihlavě

 Letošní Den Země odvál vítr na jihlavskou radnici. Nepřízeň počasí však
nezměnila rozhodnutí takřka stovky návštěvníků se ekologicky motivovaného
svátku zúčastnit. Malí i velcí návštěvníci se naučili více o světě odpadů a
ekologickém myšlení. Opět se také sbíraly brýle a kola pro Afriku... více

 16. 4. 2019
 Veletrhy mezinárodních příležitostí 

 Jak se zapojit do mezinárodních projektů? Jak se mohu zlepšit v cizím jazyce?
Na tyto a mnoho dalších otázek se snažilo odpovědět na 15 neziskových
organizací, které od listopadu 2018 do dubna 2019 navštívily Pelhřimov,
Havlíčkův Brod, Jihlavu, Žďár nad Sázavou a Třebíč a předaly žákům zajímavé
informace. Letos se zapojilo 16 krajských i soukromých škol, které vyslaly na
veletrhy na 800 studentů 1. – 4. ročníků... více

 30. 4. 2019
 Podpořené projekty z dotací EU

 Možnost čerpat evropské dotace představovala pro úřad Kraje Vysočina v
posledních patnácti letech obrovskou příležitost. Za patnáct let Kraj Vysočina
získal téměř devět miliard korun dotací na projekty, které stály celkem více než
12 miliard (zbývající částku kraj dofinancoval ze svého rozpočtu)... více

   TIPY PRO ŠKOLY

 PODPOŘ UDRŽITELNÝ ŽIVOTNÍ STYL JAKO
DOBROVOLNÍK/ICE VE FINSKU!

 Láká Tě žít v souladu s přírodou, daleko od městského ruchu? Zajímáš se o
ekologii a udržitelnost životního prostředí? Zapoj se do dobrovolnického
projektu "Sustanability rules" ve Finsku! Organizuj akce na podporu
udržitelného životního stylu a oživ místní komunitu! Přihlaš se a vyzkoušej si
klidný život na finském venkově!.. více

 NAKRESLI, JAK VYPADÁ TVOJE MEXIKO!
 Jaké jsou podle Tebe největší idoly a osobnosti Mexika? Nakresli je na obrázek

a pošli ho do výtvarné soutěže "To je moje Mexiko"! Soutěžit mohou všechny
děti ve věku 6-14 let! Nejlepší obrázky budou putovat po celém světě v rámci
mezinárodní výstavy a kromě toho můžeš vyhrát speciální cenu! Tak popadni
štětec, tužku nebo pastelky a pusť se do malování!.. 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 Jihlava
 Regionální rozvojová agentura Vyso čina, z.s.p.o.

 Matky Boží 9, 586 01 Jihlava
 email: europe.direct@rrav.cz
 tel.: 731 447 172

Otevírací doba:
 Po-Čt: 8:00 - 15:00

 Pá: 8:00 - 14:00
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