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Unia bliżej NATO
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk oraz wysoka przedstawiciel ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federica Mogherini będą reprezentować UE podczas szczytu krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego w Warszawie (8-9 lipca br.) Czytaj więcej>>
Zalecenia dla Polski
Komisja Europejska przyjęła zalecenie w sprawie praworządności w Polsce, w którym
przedstawiła swoje zastrzeżenia i zalecane sposoby rozwiązania kwestii, których dotyczą.
Chodzi o zmiany w prawie określające zasady funkcjonoania Trybunału Konstytucyjnego,
jakie ostatnio przegłosował Sejm. Czytaj więcej>>
Obywatele wobec migrantów
Do 9 września można nadsyłać zgłoszenia do Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego. Tym razem oceniane będą inicjatywy w dziedzinie migracji. O nominacje mogą ubiegać się organizacje społeczeństwa obywatelskiego lub jednostki, których działania dotyczyły udzielania pomocy uchodźcom i migrantom. Czytaj więcej>>
Lepsza statystyka, lepsza polityka
- Tu nie chodzi tu o liczby, lecz o ludzi. Potrzebujemy jak najdokładniejszych informacji
w dziedzinie społecznej – mówi komisarz Marianne Thyssen. Chodzi o to, by lepiej
wspierać kształtowanie polityki w ogóle, przede wszystkim zaś polityki społecznej. Czytaj
więcej>>
Czy ewentualny Brexit zahamuje falę migracji i przeprowadzek?
Do dymisji podał się David Cameron, natomiast eksperci zastanawiają się, czy ewentualny
Brexit pogorszy sytuację Polaków mieszkających w Anglii - póki co zdania są podzielone.
Przypominamy, że według różnych szacunków, na wyspy udało się ponad 500 tysięcy Polaków.Czytaj więcej>>
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Lekcje europejskie w Naszym Domku
11 oraz 12 lipca gościliśmy w Żłobku i Przedszkolu Niepublicznym NASZ DOMEK w
Ostrowie Wielkopolskim. W pierwszym dniu spotkania zapoznaliśmy się z podstawowymi informacjami o Unii Europejskiej. Dzieci poznały flage europejską, walutę, hymn,
Syriusza. Czytaj więcej>>
Święto Pomidora w Kotlinie
27 sierpnia (w sobotę) uczestniczyliśmy w 5 Święcie Pomidora w Kotlinie. Mnóstwo
atrakcji czekało na przybyłych mieszkańców Kotlina i okolic - koncert w wykonaniu artystów z Domu Kultury, koncert Kapeli Podwórkowej, występy kabaretów, Zumba i inne.
Czytaj więcej>>
III Targi edukacyjne
Przemysław Kossakowski powiedział: „…aby człowiek był silny należy GO uczyć”.
Szansą na rozszerzenie swojej wiedzy były III Targi edukacyjne w Galerii Ostrovia podczas których można było skorzystać z wielu propozycji kształceniowych. Czytaj więcej>>
Blisko 40 000 tys. PLN na założenie własnej firmy
W wyniku oceny wniosków, złożonych w ramach Poddziałania 6.3.1 "Samozatrudnienie i
przedsiębiorczość" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości uzyskało dofinansowanie na realizację projektu
pn.: "Kierunek - przedsiębiorczość". Czytaj więcej>>
Konkurs dla szkół gimnazjalnych - IV Turniej Klubów Europejskich
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Ostrów Wielkopolski funkcjonujący przy
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim organizuje
czwartą edycję Turnieju Klubów Europejskich. W konkursie mogą uczestniczyć członkowie Klubów Europejskich ze szkół gimnazjalnych województwa wielkopolskiego.
Czytaj więcej>>
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