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NOWOŚCI Z MAJA 

  

 EUROPE DIRECT – NOWE ROZDANIE 
 
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że kontynuujemy działanie punktu EUROPE DIRECT Poznań przy 
Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu. 
EUROPE DIRECT Poznań prowadzony jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu od 1 stycznia 
2009 roku. W tym roku po raz kolejny WIR wygrała konkurs na prowadzenie takiego punktu do roku 2025. 
Nowa edycja rozpoczęła się 1 maja br. i przynosi też zmiany. Mamy nowe logo i nazwę. 
Zachęcamy do współpracy! 
Więcej na temat: http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5714/punkt-europe-direct.html 
 

 KONFERENCJA W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY – INAUGURACJA 
 
Inauguracja Konferencji w sprawie przyszłości Europy odbyła się w Parlamencie Europejskim i była 
transmitowana na całą Europę. Konferencja w sprawie przyszłości Europy to seria debat i dyskusji, które dadzą 
wszystkim mieszkańcom Europy realną możliwość wypowiadania się na tematy europejskie, jak również 
podzielenia się pomysłami i wpływ na kształtowanie wspólnej przyszłości Europy.  
 
Więcej na temat: https://europa.eu/european-union/conference-future-europe_pl 
 

 MŁODY GŁOS EUROPY 
 
Głos młodych obywateli Unii Europejskiej ma ogromne znaczenie! Jakie mają pomysły na reformy i przyszłość 
Europy? Tego mogliśmy się dowiedzieć podczas debaty ,,Młody Głos Europy”, transmitowanej na żywo na 
portalach społecznościowych. Za najważniejsze dla własnej przyszłości młodzi ludzie uznali tematy edukacji, 
zdrowia oraz wartości, prawa i sprawiedliwości. Młodych wsparli także eksperci: Andrzej Ryś, dyrektor ds. 
systemów opieki zdrowotnej, produktów medycznych i innowacji DG SANTE z Komisji Europejskiej, dr hab. 
Renata Mieńkowska-Norkiene, ekspertka Team Europe, dr hab. Marcin Napiórkowski, semiotyk kultury, 
ekspert Team Europe oraz Justyna Suchecka, dziennikarka, autorka „Young Power”.  
 
Więcej na temat: http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5728/mlody-glos-europy.html 

 

 NAGRODA DLA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 
 
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody dla 
Społeczeństwa Obywatelskiego za 2021 r. EKES wybrał tym razem temat klimatu, aby nagrodzić najbardziej 
kreatywne i innowacyjne inicjatywy promujące sprawiedliwe przejście na gospodarkę niskoemisyjną i odporną 
na zmianę klimatu.  
 
Więcej na temat: http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5734/ekes-rozpoczyna-tegoroczna-
edycje-nagrody.html 
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DZIAŁANIA EUROPE DIRECT POZNAŃ 

CO CZEKA NAS W CZERWCU? 

 

 DZIEŃ EUROPY 
 
9 maja 1950 r. Robert Schuman ogłosił deklarację, która zapoczątkowała integrację w Europie. W swoim 
przemówieniu zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch 
nowej wojny. Na pamiątkę wygłoszenia Deklaracji Schumana 9 maja obchodzony jest Dzień Europy – jest on 
jednym z symboli Unii Europejskiej. Z tej okazji EURPOE DIRECT Poznań przygotowuje co roku specjalne 
wydarzenia. W tym roku Dzień Europy uczciliśmy poprzez Spotkania z Europą, quiz wiedzy o UE, dystrybucję 
prezentacji o Dniu Europy oraz TyDzień Europy na naszym funpage'u. Serdecznie dziękujemy wszystkim za 
świętowanie tego pięknego Dnia razem z nami i udział w konkursach! 
Więcej na temat: http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5715/swietuj-z-nami-dzien-europy.html 
 

 WARSZTATY W ZESPOLE SZKOŁ GASTRONOMICZNYCH W POZNANIU 
 
W dniu 14 maja odbyły się warsztaty online dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Poznaniu. 
Celem warsztatów był wzrost zainteresowania sprawami przyszłości Europy oraz udziałem w życiu 
demokratycznym UE wśród młodych ludzi. Podczas zajęć uczniowie aktywnie poznawali historię UE.   
 
Więcej na temat: http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5748/warsztaty-w-zespole-szkol-
gastronomicznych.html 

 LEKCJE EUROPEJSKIE   
 
Lekcje europejskie cieszą się dużą popularnością. W tym miesiącu konsultanci EUROPE DIRECT Poznań 
zorganizowali i przeprowadzili lekcje dla SP w Górce Duchownej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Zimnowodzie, SP w Luchym Lesie, ZSO im. Charlesa de Gaulle’a w Poznaniu oraz SP nr 25 w Poznaniu. Dzięki 
zajęciom uczniowie mogli pozyskać wiedzę na temat funkcjonowania Unii Europejskiej.  
 
 
Więcej na temat: http://www.europe-direct.poznan.pl/index.php 

 

  

 DZIEŃ DZIECKA 
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w Dniu Dziecka organizowanym przez EUROPE DIRECT Poznań! Na wszystkie 
dzieci (i nie tylko!) czeka moc atrakcyjnych zabaw edukacyjnych i konkursów! Będzie to znakomita okazja, 
aby wspaniale spędzić czas i dać się porwać zagadkom, zadaniom, krzyżówkom i quizom o Unii Europejskiej. 
Zapraszamy do wzięcia udziału! Dzień Dziecka już 1 czerwca na naszym profilu FB!  
 
Więcej na temat: https://www.facebook.com/EDPoznan 
 

 LEKCJE EUROPEJSKIE 
 
W czerwcu EUROPE DIRECT Poznań będzie prowadził lekcje europejskie w szkołach podstawowych na terenie 
Poznania. Najmłodsi zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat Unii Europejskiej oraz poznają 
działania UE w zakresie ochrony środowiska.  
Chcesz zamówić bezpłatną lekcję europejską? Zajrzyj na stronę poniżej! 
 
Więcej na temat: http://www.europe-direct.poznan.pl/ed_P/strona.php?mi=800&lang= 
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