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NOWOŚCI Z GRUDNIA 

 

 

  
 
EUROBAROMETR: EUROPEJCZYCY POPIERAJĄ ZASADY CYFROWE 
Według specjalnego badania Eurobarometr przeprowadzonego we wrześniu i październiku 2021 r. 
zdecydowana większość obywateli Unii uważa, że internet i narzędzia cyfrowe będą odgrywać ważną rolę  
w przyszłości. Ponadto znaczna większość ankietowanych jest zdania, że Unia Europejska powinna określić  
i promować europejskie prawa i zasady, aby zagwarantować pomyślny przebieg transformacji cyfrowej. 
 
Więcej na temat:  http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/6048/eurobarometr-europejczycy-
popieraja-zasady-cyfrowe.html  
 

 UNIJNY KODEKS WSPÓŁPRACY POLICYJNEJ  
Komisja przedstawia w tym miesiącu unijny kodeks współpracy policyjnej, aby ułatwić współpracę organów 
ścigania z różnych państw członkowskich i zapewnić funkcjonariuszom policji w UE nowocześniejsze narzędzia 
wymiany informacji. Jako że działalność dużej części przestępców ma charakter transgraniczny, funkcjonariusze 
policji w UE muszą być w stanie szybko nawiązać skuteczną współpracę.  
 
Więcej na temat:  http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/6050/unijny-kodeks-wspolpracy-
policyjnej.html  

 WSPARCIE DLA OBYWATELI BIAŁORUSI 
Komisja Europejska zmobilizuje dodatkowe 30 milionów euro, aby jeszcze bardziej wzmocnić swoje wsparcie 
dla narodu białoruskiego. To nowe finansowanie uzupełni i rozszerzy już istniejącą unijną pomoc dla młodzieży, 
niezależnych mediów, małych i średnich przedsiębiorstw na uchodźstwie oraz kultury.  
 
Więcej na temat:  http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/6063/wsparcie-dla-obywateli-
bialorusi.html 
 

 ZIELONY VAT DLA ZIELONYCH FIRM 
Inicjatywa obywatelska „»Green VAT« – unijny zielony VAT sprzyjający zrównoważonym i ekologicznym 
produktom i usługom” została zarejestrowana przez Komisję Europejską. Organizatorzy inicjatywy wzywają KE 
do zaproponowania aktu prawnego mającego na celu „obniżenie stawki podatku od wartości dodanej dla 
ekologicznych produktów i usług”. 
 
Więcej na temat: http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/6007/ke-zainwestuje-prawie-2-mld.html  
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DZIAŁANIA EUROPE DIRECT POZNAŃ 

CO CZEKA NAS W GRUDNIU? 

 

 ‘PRZYSZŁOŚĆ UE OCZAMI KOBIET’- OFICJALNE OTWARCIE EUROPE DIRECT POZNAŃ POŁĄCZONE Z DEBATĄ 
W RAMACH KONFERENCJI W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY 
W dniu 9 grudnia br. nastąpiło oficjalne otwarcie EUROPE DIRECT Poznań. Spotkanie było połączone z debatą 
na temat przyszłości Europy – wzięły w nim udział przedstawicielki różnych środowisk. Wszystkie łączyło jedno 
– chęć dołączenia do cyklu debat europejskich i podzielenie się swoimi przemyśleniami i pomysłami na przyszły 
kształt Europy i jej funkcjonowanie.  
Podczas debaty odbyły się krótkie warsztaty, co sprzyjało wymianie myśli i opinii. Panie jako najważniejsze 
obszary wskazały edukację społeczeństwa w zakresie równouprawnienia oraz podziału ról w rodzinie, 
wspomaganie macierzyństwa i matek na stanowisku pracy.  
 
Więcej na temat:  http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/6052/%238216przyszlosc-ue-oczami-
kobiet%238217.html  
 

 Europejskie Mikołajki w Rydzynie  
W dniu 6 grudnia br. odbyły się Europejskie Mikołajki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Rydzynie. Jest to cykliczna impreza, corocznie współorganizowana przez EUROPE DIRECT Poznań.  
Podczas imprezy podopieczni Ośrodka poznali kraje europejskie i ich tradycje. Dzieci brały udział w różnych 
konkursach, podczas których mogą sprawdzić swoją wiedzę na temat Europy. Dzięki temu dowiadują się jakie 
są symbole UE oraz poznają flagi poszczególnych krajów europejskich. W tym roku w związku z obchodzonym 
Europejskim Rokiem Kolei, Syriusz zaprosi dzieci do zwiedzania Europy koleją i odkrywania nowych miejsc  
w krajach członkowskich UE. Jak to w Mikołajki, dzieci otrzymały upominki w postaci europejskich gadżetów 
oraz broszur informacyjnych, dzięki którym mogą poszerzyć swoją wiedzę o zjednoczonej Europie. 
 
Więcej na temat:  http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/6044/europejskie-mikolajki-w-
rydzynie.html  
 

 Lekcja europejska w Mielżynie  
W dniu 8 grudnia  br. odbyła się lekcja europejska online, w której wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Mielżynie. Podczas lekcji konsultanci ED przedstawili uczniom informacje dotyczące studiowania  
i podejmowania pracy w państwach UE. Uczniowie dowiedzieli się m.in. jakie prawa związane  
z podejmowaniem nauki i pracy przysługują im jako obywatelom UE. Konsultanci Europe Direct - Poznań 
przedstawili także programy europejskie wspierające młodzież. Ponadto uczniowie zapoznali się z narzędziami, 
ułatwiającymi funkcjonowanie na europejskim rynku pracy, takimi jak Europass czy Eures. 
 
Więcej na temat: http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/6061/lekcja-europejska-w-mielzynie.html  
 

  

  

 
 
 

 
LEKCJE EUROPEJSKIE 
 
Początek roku – początek nowych przygód.  EUROPE DIRECT Poznań rusza więc z lekcjami europejskimi. Oferta 
tę kierujemy do klas i grup na wszystkich poziomach edukacyjnych – od przedszkola aż po uniwersytet 
trzeciego wieku. Jeśli jesteś zainteresowany/a przeprowadzeniem zajęć w Twojej szkole, przedszkolu, 
uniwersytecie itp. , zachęcamy do zapoznania się z tematami lekcji i zgłoszenia za pomocą formularza 
kontaktowego. Wszystkie prowadzone przez nas lekcje europejskie są bezpłatne.  
 
Więcej na temat: http://www.europe-direct.poznan.pl/ed_P/strona.php?mi=800&lang=  
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