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Grecja przejęła unijną prezydencję
Wzrost gospodarczy i walka z bezrobociem, zwłaszcza wśród młodzieży, a także większa społeczna
spójność UE oraz modyfikacja unijnych przepisów azylowych w UE, to priorytety greckiej prezydencji w UE. Grecy będą się też chcieli zakończyć negocjacje z Parlamentem Europejskim ws. drugiego etapu unii bankowej, czyli systemu restrukturyzacji i likwidacji banków. Grecy chcą też sporo
uwagi poświęcić polityce morskiej. Czytaj więcej>>
Polska dekada w UE
W tym roku przypada dziesięciolecie członkostwa Polski w UE. Z tej okazji polskie uczelnie zajmujące się problematyką integracji organizują serię 10 seminariów. Wykłady odbędą się w różnych
miastach Polski w ciągu całego roku. Na pierwszy pt. „Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej” zapraszamy już w poniedziałek 20 stycznia. Patronat nad wydarzeniem objęło Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Czytaj więcej>>
Nowe oblicze EURES
Więcej ofert, automatyczne kojarzenie CV z wakatami, wspieranie mobilności – to niektóre zmiany,
jakie niebawem mają objąć EURES – unijny portal dla osób szukających pracy. Komisja Europejska
przypomina, że mimo rekordowego bezrobocia w Europie w pierwszym kwartale 2013 r. nieobsadzonych było 2 miliony miejsc pracy. Europejczycy wciąż stosunkowo niechętnie decydują się na
zmianę miejsce zamieszkania, aby pracować. Czytaj więcej>>
Praca zbyt blisko ubóstwa
Nie wystarczy mieć pracę, aby wyjść z biedy – to jedna z konkluzji przeglądu dotyczącego zatrudnienia i kwestii społecznych w Europie 2013. Wynika z niego m.in., że tylko w połowie przypadków podjęcie pracy pomaga ludziom wyjść z ubóstwa. – Musimy zwracać uwagę nie tylko na tworzenie miejsc pracy, ale również na ich jakość – podkreślił komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László Andor. Czytaj więcej>>

„Odważnym krokiem naprzód”- jak skutecznie poruszać się po unijnym rynku pracy. Warsztaty w
III LO im. M. Kopernika w Kaliszu
"Odważnym krokiem naprzód czyli jak skutecznie poruszać się po unijnym rynku pracy" to temat
przewodni warsztatów, które zostały przeprowadzone w III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Kaliszu w dniu 21 stycznia br. Podczas warsztatów uczniowie mieli okazję zapoznać się
z Programem Unijnym „Erasmus dla wszystkich", inicjatywą Komisji Europejskiej „EUROPASS”
umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych, a także kwestiami związanymi z wyjazdem za granicę w celu podjęcia zatrudnienia Czytaj więcej>>
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www.facebook.com/EDOstrowWielkopolski
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Pomyśl zanim wyrzucisz!
Komisja Europejska zainicjowała ostatni etap kampanii „Generation Awake”. Specjalna strona internetowa zachęca do poznania wartości odpadów - pokazuje, w jaki sposób można ich użyć ponownie, poddać recyklingowi, wymienić i naprawić. Kampania koncentruje się na środowiskowych,
gospodarczych i społecznych konsekwencjach niezrównoważonego wykorzystywania zasobów.
Celem KE jest uświadomienie konsumentom skutków, jakie ich zachowania mają dla zasobów naturalnych, i ukazanie korzyści wynikających z innego postępowania. Czytaj więcej>>
Roaming zniechęca
Opłaty roamingowe zniechęcają większość podróżujących Europejczyków do korzystania zagranicą
z aplikacji w telefonach komórkowych – wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej. - Musimy dokończyć dzieła i znieść opłaty roamingowe. One nie mają
sensu także z punktu widzenia firm telekomunikacyjnych – przekonuje wiceprzewodnicząca KE Neelie Kroes. Czytaj więcej>>

112 wciąż nieznany
Większość Europejczyków wciąż nie jest pewna, pod jaki numer zadzwonić w razie nagłego wypadku za granicą. Według badania Eurobarometru przeprowadzonego pod koniec stycznia 2014 r. 49
proc. ankietowanych nie wie, że można skorzystać z numeru „112”, aby skontaktować się ze służbami ratunkowymi. Dotyczy to także osób regularnie podróżujących. W Polsce numer "112" rozpoznaje siedmiu na dziesięciu ankietowanych. Czytaj więcej>>

Relacja z pokazu filmu "W kręgu miłości" oraz debaty nt. europejskiego stylu życia
Dnia 17 lutego 2014 roku w sali kinowej Ostrowskiego Centrum Kultury odbyła się debata pn.:
"Europejski styl życia - w jakiej Europie chcesz żyć?" zorganizowana przez Punkt Informacji
Europejskiej Europe Direct - Ostrów Wielkopolski, Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
w Polsce oraz Urząd Miejski Ostrowa Wielkopolskiego. Wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem, zarówno ze strony młodych ludzi jak i seniorów – słuchaczy ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (uczestniczyło w niej blisko 380 osób). Debatę poprzedziła emisja filmu pt.:
"W kręgu miłości", w reżyserii Felixa Van Groeningena, nagrodzonego przez Parlament Europejski nagrodą LUX 2013. Film
przedstawia wzruszającą historię związku muzyków, którzy testują swoją wiarę w Boga i w siebie. Czytaj więcej>>
Polacy wierzą w siłę UE
Zdecydowana większość Polaków wie o istnieniu Parlamentu Europejskiego (86 proc.), niewiele
mniej jest świadomych, że posłowie do PE są wybierani w powszechnym głosowaniu - wynika z
najnowszego badania opinii Eurobarometr 80. Raport krajowy pokazuje jednocześnie, że zaufanie
do PE jest w Polsce istotnie wyższe od przeciętnego w UE. Unijne instytucje oraz sama Unia Europejska są tradycyjnie darzone przez Polaków większym zaufaniem niż władze krajowe. Czytaj więcej>>
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