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EVROPSKÝ ZPRAVODAJ
Europe Direct Jihlava

Evropa v roce 2020
Brexit, bezpečnost, rozšiřování Evropské unie, ochrana životního prostředí a
klimatu. To jsou jen některé z témat, které nás čekají v roce 2020. Co dalšího a více
podrobností ke zmíněným se dozvíte zde.  
 

POZVÁNKY NA AKCE

Promítání filmu - Město duchů

Syrový obraz zvěrstev páchaných v Sýrii
pohledem dvou novinářů, kteří navzdory
brutálním represím přinášejí okolnímu světu
informace o situaci v těžce zkoušeném městě.
Tento snímek promítneme v Městské knihovně
Jihlava 3. února od 18:00.

EU VE VAŠEM REGIONU

Ohlédnutí za Veletrhy mezinárodních
příležitostí

Koncem roku 2019 proběhly již tři Veletrhy
mezinárodních příležitostí, které jsou určeny pro
studenty středních škol na Vysočině. Celkem se
zúčastnilo přes 350 studentů. Začátkem tohoto
roku bude série veletrhů pokračovat ve Žďáře
nad Sázavou a v Třebíči.

Vydání nových publikací ED Jihlava

Europe Direct Jihlava vydal dvě aktualizované
publikace, a to Vaše přímé spojení s Evropou a
EU pro mladé. Obě publikace jsou dostupné
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v elektronické verzi na našem webu nebo
v tištěné podobě na středisku.

EU PRO MLÁDEŽ

Hledáme stážistu!

Jsi studentem vysoké školy a sháníš praxi?
Chceš získat nové zkušenosti s fungováním
Evropské unie? Neváhej a přihlaš se na stáž k
nám do Europe Direct.

Přihlaste se na Evropské setkání
mládeže ve Štrasburku

Je vám mezi šestnácti a třiceti, zajímají vás
témata jako technologie, klima, migrace, zdraví
a to, kam se bude Evropa ubírat v budoucnu? V
tom případě je Evropské setkání mládeže - z
angličtiny zkráceně EYE - výborná příležitost se
setkat s podobně smýšlejícími mladými lidmi a
diskutovat s politiky i odborníky. Bude se
konat 29. - 30. května 2020.

OSTATNÍ AKTUALITY

Rijeka a Galway

Evropská hlavní města kultury
2020

Zelená dohoda pro Evropu

Snaha stát prvním klimaticky
neutrálním kontinentem

VIDEO: Co se bude řešit na plenárním zasedání Evropského
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parlamentu?

Informační středisko
Europe Direct Jihlava

Regionální rozvojová agentura Vysočina, 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       

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.
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