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 DZIEŃ INICJATYWY OBYWATELSKIEJ ONLINE 
W dniach 3-4 czerwca odbyło się wyjątkowe wydarzenie – Dzień Inicjatywy Obywatelskiej. Była to znakomita 
okazja do nawiązania kontaktu z przedstawicielami instytucji europejskich oraz udziału w debatach 
koncentrujących się na kluczowych aspektach dla wzmocnienia roli społeczeństwa obywatelskiego i praktyk 
demokratycznych. W ramach wydarzenia odbyła się także specjalna sesja dla dziennikarzy.  
 
Więcej na temat: http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5776/dzien-europejskiej-inicjatywy-
obywatelskiej-online.html  
 

 BUDŻET UE NA 2022: ODBUDOWA I PRZYSZŁOŚĆ 
Budżet zaproponowany przez Komisję Europejską na 2022 ma zostać uzupełniony o ok. 143,5 mld euro  
w postaci dotacji w ramach NextGenerationEU. Środki budżetowe będą przeznaczone na uruchomienie 
inwestycji pobudzających rozwój gospodarki i zapewnienie zrównoważonego rozwoju, w tym m.in. tworzenia 
miejsc pracy. Priorytetowo będą traktowane wydatki dotyczące ekologii i cyfryzacji. Budżet stanowi 
odzwierciedlenie priorytetów UE i obejmie środki na: Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia 
Odporności, wspólną politykę rolną, rozwój regionalny i spójność, wsparcie partnerów i interesy na świecie, 
badania naukowe i innowacje, europejskie inwestycje strategiczne, wydatki przeznaczone na przestrzeń 
kosmiczną, ochronę granic, wsparcie krajów kandydujących i migrację.   
 
Więcej na temat: http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5784/budzet-ue-na-2022-r.html  
 

 ŚWIATOWY DZIEŃ UCHODŹCY 
 
W dniu 20 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy. W kontekście coraz szerszej migracji 
spowodowanej przyczynami społeczno – ekonomicznymi i konfliktami zbrojnymi jest on szczególnie ważny – 
codziennie wiele osób jest zmuszonych do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania i poszukiwania 
bezpiecznego miejsca do życia.  Według najnowszego raportu UNHCR Global Trends, pomimo pandemii liczba 
osób uciekających przed wojnami, przemocą, prześladowaniami i naruszeniami praw człowieka w 2020 roku 
wzrosła do prawie 82,4 mln. Jest to wzrost o kolejne cztery procent w stosunku do rekordowej już liczby 79,5 
mln osób na koniec 2019 roku. 
 
Więcej na temat: http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5800/20-czerwca-swiatowy.html  
 

 22 MLD NA NOWE PARTNERSTWA EUROPEJSKIE 
 
Komisja Europejska zainicjowała raz z przemysłem 11 nowych inicjatyw, któr związane będą bezpośrednio  
z innowacjami i madaniami naukowymi przyczyniającymi się do zapobiegania zmianom klimatycznym  
i wzmacnianiu zrównoważonego rozwoju, a tym samym pomogą wdrożyć Europejski Zielony Ład. Partnerstwa 
będą obejmować swoimi tematami sztuczną inteligencję, robotykę, fotonikę, niskoemisyjną produkcję stali  
i wiele innych.  
 
Więcej na temat:  http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5790/ke-i-przemysl-inwestuja-22.html 
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DZIAŁANIA EUROPE DIRECT POZAŃ 

CO CZEKA NAS W LIPCU? 

 

 DZIEŃ DZIECKA PO EUROPEJSKU 
 
Pierwszy dzień czerwca to chyba najsłodszy dzień w roku – w końcu jest to święto naszych najmilszych. W tym 
roku EUROPE DIRECT Poznań postanowiło świętować go razem z wszystkimi dziećmi – tymi małymi i dużymi. 
Naszym prezentem dla dzieci była wiedza – konsultanci ED Poznań przeprowadzili spotkania z uczniami szkół 
podstawowych, podczas których dzieci dowiedziały się wiele interesujących rzeczy o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.  Ale to nie wszystko - z tej okazji konsultanci ED Poznań przygotowali aż 5 dni pełnych krzyżówek, 
rebusów, łamigłówek, quizów i konkursów – wszystko to dostępne na profilu EUROPE DIRECT Poznań na 
Facebooku!    
Więcej na temat: http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5771/dzien-dziecka-po-europejsku.html 
 

 WARSZTATY W ZESPOLE SZKOŁ GASTRONOMICZNYCH W MIESZKOWIE 
 
W dniu 8 czerwca konsultanci EUROPE DIRECT Poznań zorganizowali lekcje europejskie dla uczniów w Szkole 
Podstawowej w Mieszkowie. Tym razem tematem przewodnim dla uczniów klas VII była wielojęzyczność  
i ciekawostki na temat języków europejskich. Uczniowie mogli spróbować swoich sił we wsłuchiwaniu się  
w różne języki i rozpoznawaniu ich.  Uczniowie klasy VIII natomiast wzięli udział w lekcji poświęconej 
europejskiemu rynkowi pracy, gdzie dowiedzieli się o tym, jakie prawa im przysługują w kontekście 
podejmowania nauki i pracy na rynku europejskim.  
 
Więcej na temat: http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5788/lekcje-europejskie-w-szkole-
podstawowej.html  
 

 LEKCJE EUROPEJSKIE W POZNANIU 
 
W dniu 14 czerwca odbyły się lekcje europejskie w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 w Poznaniu. Tym razem 
na zajęciach zorganizowanych przez konsultantów ED Poznań uczniowie dowiedzieli się, co oznacza 12 
gwiazdek na fladze Unii Europejskiej, kiedy Unia obchodzi swoje święto i kim jest Syriusz. Na końcu zajęć, aby 
utrwalić swoją wiedzę, najmłodsi mogli wziąć udział w pasjonującej grze – europejskich Milionerach.  
Więcej na temat: http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5788/lekcje-europejskie-w-szkole-
podstawowej.html 

  

 EKO SYRIUSZ 
 

Tematy edukacji ekologicznej są niezwykle ważne – dzięki nim każdy z nas może nie tylko pogłębiać swoją 
wiedzę z zakresu ekologii, ale także wdrażać w życie małe codzienne nawyki, które przyczynią się do ochrony 
środowiska naturalnego tak ważnego dla nas wszystkich. Dlatego właśnie serdecznie zapraszamy na nasz cykl 
EKO SYRIUSZ – dostępny na Facebooku cykl eko-porad!  
Więcej na temat: http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5810/ekosyriusz-radzi.html  
 

         

O SYRIUSZU, KTÓRY JEŹDZIŁ KOLEJĄ – PRZYGODY Z FUNDUSZAMI! 
 

Bycie eko to nie tylko kwestia mody! To czysta przyjemność – dla nas i środowiska. Unia Europejska także 
aktywnie wspiera ekologię – w związku z tematami ekologicznymi oraz Europejskim Rokiem Kolei nasza 
maskotka – Syriusz będzie odwiedzać miejsca związane z ekologią, które powstały lub zostały zmodernizowane 
dzięki Funduszom Europejskim – zapraszamy do śledzenia jego przygód na stronie i naszym profilu FB! 
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