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Eurobaromentr na Nowy Rok
Najistotniejszymi problemami dla Europy są obecnie migracja, zagrożenie terroryzmem oraz sytuacja gospodarcza – to opinie Polaków zapytanych w ramach badania opinii Standardowy Eurobarometr – Jesień 2015. W kraju największe zmartwienia to – zdaniem Polskich respondentów – bezrobocie, inflacja, system ubezpieczeń społecznych oraz dług publiczny. Jednocześnie większość pytanych uznaje, że sytuacja gospodarcza w Polsce jest dobra. Czytaj więcej>>

Stolice Kultury 2016
Dwa miasta na dwóch krańcach Europy – Wrocław i San Sebastian – będą w 2016
r. wizytówkami jednego z najbardziej rozpoznawalnych projektów UE. Europejskie Stolice Kultury są wybierane już od 31 lat. Oficjalna inaugurację w Polsce
odbyła się 15-17 stycznia, zaś w Hiszpanii – 23 stycznia. W tym samym dniu we
Wrocławiu w Hali Stulecia wystapił legendarny kompozytor muzyki filmowej Ennio Morricone. Czytaj więcej>>

Legitymacja zawodowa
Pielęgniarze odpowiedzialni za opiekę ogólną, farmaceuci, fizjoterapeuci, przewodnicy górscy i pośrednicy w handlu nieruchomościami mogą od teraz szybciej
znaleźć pracę w swoim zawodzie w innych krajach UE. Europejska legitymacja
zawodowa ułatwi swobodny przepływ pracowników poprzez uproszczenie procedury potwierdzenia kwalifikacji zawodowych uznanych w innym kraju Unii. Czytaj więcej>>

„112” ratuje życie
11 lutego przypada Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112, pod który można
dzwonić bezpłatnie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego na terenie całej
Unii Europejskiej. W sierpniu minie 25 lat odkąd usługa ta została wprowadzona
w życie. Mimo to wciąż tylko co drugi mieszkaniec wspólnoty wskazuje 112 jako
numer pozwalający na uzyskanie pomocy we wszystkich krajach UE. Czytaj więcej>>

Znajdź nas na Facebook’u i bądź na bieżąco:
www.facebook.com/EDOstrowWielkopolski
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Zgoda przez internet
Jesteś niezadowolony z towaru zamówionego przez internet? Sprzedawca nie
chce go wymienić? Komisja Europejska właśnie uruchomiła wielojęzyczną
platformę internetowego rozstrzygania sporów. Można z niej korzystać niezależnie czy towar został kupiony w kraju czy zagranicą. Alternatywne rozstrzyganie sporów jest szybkim i niedrogim sposobem uzyskania porozumienia rozstrzygnięcie sporu zabiera średnio 90 dni. Czytaj więcej>>

Lekcje europejskie w Gimnazjum w Słodkowie
Nasza konsultantka spotkała się z uczniami Gimnazjum w Słodkowie, aby
przekazać uczestnikom informacje dotyczące idei i historii powstania Unii Europejskiej. uczniowie dowiedzieli się czym obecnie zajmuje się UE oraz poznali różne ciekawostki jakie kryją w sobie państwa należące do Unii. Na naszej
stronie internetowej prezentujemy fotorelację z zajęć w Słodkowie. Czytaj więcej>>

Znasz Europe Direct?
Jakich informacji o UE potrzebujesz? Czy kiedykolwiek kontaktowałeś się z
Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct w swoim miejscu zamieszkania lub regionie? Komisja Europejska właśnie rozpoczęła konsultacje społeczne, których celem jest usprawnienie działania sieci, która w całej Europie ma
już około 500 punktów informacyjnych. Czytaj więcej>>

Zapraszamy na III Regionalne Targi Biznesu
i Przedsiębiorczości
Serdecznie zapraszamy na stoisko Punktu Informacji Europejskiej Europe
Direct - Ostrów Wielkopolski na III Regionalnych Targach Biznesu i
Przedsiębiorczości w dniu 1 kwietnia 2016 r. Czytaj więcej>>

Znajdź nas na Facebook’u i bądź na bieżąco:
www.facebook.com/EDOstrowWielkopolski
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