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NOWOŚCI Z LIPCA 

 W UE ZACZYNA OBOWIĄZYWAĆ UNIJNE CYFROWE ZAŚWIADCZENIE COVID  
Od 1 lipca zaczyna obowiązywać rozporządzenie w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19. 
Oznacza to, że cyfrowe zaświadczenia COVID dla obywateli i rezydentów UE będą teraz wydawane  
i weryfikowane na całym terytorium UE. 
 
Więcej na temat: http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5822/w-ue-zaczyna-obowiazywac-
unijne.html  
 

 ZMIANA KLIMATU NAJPOWAŻNIEJSZYM PROBLEMEM 
Opublikowane dziś nowe badanie Eurobarometr pokazuje, że w opinii obywateli europejskich zmiana klimatu 
jest najpoważniejszym problemem, przed którym stoi świat. Ponad dziewięciu na dziesięciu badanych uważa 
zmianę klimatu za poważny problem (93 proc.), przy czym prawie ośmiu na dziesięciu (78 proc.) uważa ją za 
bardzo poważny problem.  
 
Więcej na temat: http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5840/europejczycy-uwazaja-zmiane-
klimatu-za.html  
 

 KONKURS „ZAPROJEKTUJ EUROPĘ OD NOWA – NOWY EUROPEJSKI BAUHAUS”  
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie startuje dziś z konkursem plastycznym „Zaprojektuj 
Europę od nowa – Nowy Europejski Bauhaus” skierowanym do studentów ASP i innych uczelni artystycznych. 
 
Więcej na temat: http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5865/konkurs-zaprojektuj-europe-od-
nowa.html  
 

 KE WSZCZYNA KROKI PRAWNE PRZECIWKO WĘGROM I POLSCE 
Komisja wszczyna postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 
Węgrom i Polsce związane z równością i ochroną praw podstawowych. 
W przypadku Polski Komisja uważa, że władze polskie nie ustosunkowały się w pełni i w odpowiedni sposób do 
zapytania Komisji dotyczącego charakteru i wpływu uchwał dotyczących tzw. stref wolnych od ideologii LGBT 
przyjętych przez kilka polskich regionów i gmin. 
 
Więcej na temat:  http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5860/ke-wszczyna-kroki-prawne-
przeciwko.html  
 

 SZKOŁA EUROPEJSKA  
 
Trwa nabór do trzeciej edycji Szkoły Europejskiej. W projekcie mogą wziąć udział studenci i uczniowie szkół 
średnich w wieku 18-24 lat. Inicjatywa Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i Europejskiej Akademii 
Dyplomacji ma poszerzać wiedzę na temat wspólnoty oraz prezentować możliwości rozwoju kariery w 
instytucjach unijnych. Termin zgłoszeń upływa 31 sierpnia br., a zajęcia odbędą się w formule online jesienią 
tego roku. 
 
Więcej na temat:  http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5870/szkola-europejska-2021.html  
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DZIAŁANIA EUROPE DIRECT POZAŃ 

CO CZEKA NAS W SIERPNIU? 

 

  

 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 powstał nasz cykl EKO SYRIUSZ – 
dostępny na Facebooku cykl eko-porad! W lipcu Syriusz doradzał, jak nie marnować żywności. Zajrzyjcie na 
nasz profil i zobaczcie, jak rozsądnie gospodarować jedzeniem!  
 
Więcej na temat: http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5810/ekosyriusz-radzi.html  

 ,,O SYRIUSZU, KTÓRY JEŹDZI KOLEJĄ – PRZYGODY Z FUNDUSZAMI 
 
Komisja Europejska ogłosiła rok 2021 Europejskim Rokiem Kolei, aby promować ochronę środowiska  
i zachęcać obywateli do wybierania bardziej ekologicznych form transportu. W ramach akcji prowadzonej 
wspólnie z Kolejami Wielkopolskimi sp.z.o.o. nasza unijna maskotka – Syriusz jeździ koleją,przemierzając 
Wielkopolskę w poszukiwaniu interesujących projektów unijnych związanych z ochroną środowiska. Jak dotąd 
udało mu się zwiedzić gminę Lądek, Jarocin, Oborniki i Kalisz. Zabierz się z nami w ekscytujące podróże i śledź 
uważnie naszą akcję na Facebook’u i stronie internetowej EUROPE DIRECT Poznań.   
 
Więcej na temat:  http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5853/o-syriuszu-ktory-je%bcdzi-
koleja.html  
 

  

 EKO SYRIUSZ 
 
Syriusz nadal będzie udzielał Wam dobrych rad, służących nie tylko Wam, ale i środowisku naturalnemu.  
W sierpniu głównym tematem eko-porad będzie oszczędzanie wody. Dowiecie się, jak małe, codzienne nawyki 
mogą przyczynić się do ochrony wód i oszczędzania wody pitnej, a i przy okazji oszczędzania naszego portfela.  
Serdecznie zapraszamy na nasz cykl EKO SYRIUSZ – dostępny na Facebooku! 
 
Więcej na temat: http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5810/ekosyriusz-radzi.html  
 

 
 
 

O SYRIUSZU, KTÓRY JEŹDZI KOLEJĄ – PRZYGODY Z FUNDUSZAMI! cd 
 
W sierpniu Syriusz będzie nadal kontynuował swoje kolejowe podróże po Wielkopolsce w poszukiwaniu eko-
projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Zostało jeszcze wiele ciekawych miejsc do zwiedzenia! 
W tym miesiącu Syriusz wybierze się szynobusem do Kórnika, Wolsztyna, Wągrowca i Gniezna. Obserwujcie 
przygody Syriusza na naszej stronie internetowej lub na Facebooku – akcja zakończy się konkursem, w którym 
każdy będzie mógł wziąć udział, sprawdzić swoją wiedzę na temat funduszy i wygrać atrakcyjne nagrody.  
 

  
Prawa przez cały rok - tydzień tematyczny na Facebooku 
 
W celu podniesienia świadomości obywateli UE nt. ich praw podczas wykonywania pracy sezonowej za granicą 
na terenie UE EUROPE DIRECT Poznań włącza się w kampanię informacyjną Europejskiego Urządu ds. Pracy 
(ELA) oraz sieci EURES. W dniach 9-14 sierpnia na naszym profilu na Facebooku będą pojawiać się informacje 
o prawach przysługującym pracownikom w UE. Celem akcji jest wskazanie sposobów poszukiwania 
bezpiecznej pracy sezonowej w państwach członkowskich UE.  
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