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Sbor solidarity EU

Výzkum a inovace

VĚDĚLI JSTE ŽE?
Evropská unie nadále za
jedinou cestu k trvalému míru
na Blízkém východě pokládá
přímá jednání mezi izraelskou
a palestinskou stranou a
řešení spočívající ve vzniku
dvou států. Unie je

   AKTUALITY

 
Zaostřeno na Evropský sbor solidarity
Mnoho mladých Evropanů je připraveno zapojit se do dobrovolnické činnosti
nebo pracovat pro dobrou věc v rámci projektů, kde mohou k něčemu přispět
a prokázat solidaritu s těmi, kdo neměli v životě tolik štěstí. Nalézt tu
správnou příležitost může být ovšem obtížné. Proto byl vytvořen Evropský
sbor solidarity, který odstartoval v prosinci 2016. Evropský sbor solidarity
umožní mladým lidem získat cenné zkušenosti, rozvinout schopnosti a udělat
něco pro společnost. Je příležitostí pro mladé lidi hledající dobrovolnickou či
zaměstnaneckou zkušenost či pro organizace, které chtějí zapojit mladé lidi
do své solidární činnosti... více

 
Větší ochrana soukromí i na WhatsAppu, Facebook
Messengeru či Skypu – to je nový návrh Komise
Komise navrhuje nové právní předpisy pro lepší ochranu soukromí v prostředí
elektronických komunikací a otevírá nové příležitosti pro podnikání. Mezi
klíčové body návrhu patří například větší ochrana soukromí v elektronické
komunikaci, směrnice o soukromí a elektronických komunikacích se bude
vztahovat i na WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail a další
poskytovatele služeb (nejen na tradiční telekomunikační operátory jako dosud)
a zjednoduší se zamítnutí nebo přijmutí "cookies". Nevyžádané maily,
marketingové telefonáty či SMS nebudou možné bez souhlasu adresáta...
více

 
V Unii za rok 2016 vznikly tři miliony pracovních
míst
Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci a pracovní mobilitu Marianne
Thyssenová prezentovala vývoj a počet nově vzniklých pracovních míst. Plyne
z něj, že loni byl počet zaměstnaných v EU 232 milionů. V říjnu bylo ale stále
bez práce 8,3 procenta Evropanů přičemž nezaměstnanost mladých
přesahuje 20 procent. Česká republika se čtyřmi procenty nezaměstnaných je
přitom zemí s nejnižší hodnotou... více

 18. 1. 2017
Místopředsedou Parlamentu se stal Čech Pavel
Telička
Místopředsedou Evropského parlamentu se stal český europoslanec za ANO
Pavel Telička, zvolen byl už v prvním kole. V příštím dvaapůlletém období tak
bude jedním ze 14 zástupců nového předsedy EP Antonia Tajaniho. V
předchozím období, tedy od posledních voleb v roce 2014, Česká republika
svého zástupce mezi místopředsedy EP neměla... více

   POZVÁNKY NA AKCE

 6.2. 2017
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přesvědčena, že pouze plné
zapojení a vážné odhodlání
obou stran vést smysluplné
jednání, může věc posunout
ke skutečnému řešení.
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Promítání filmu - Na sever od slunce
Inge a Jørn nejsou běžní surfaři. Spojení s vodou a přírodou se rozhodli
prožít si až na dřeň. Na devět měsíců se usadili na opuštěné pláži ostrova u
břehů Norska daleko za polárním kruhem, kde našli nejen perfektní vlny, ale
také spousty naplavených odpadků. Na pláži chtějí zůstat, dokud neposbírají
alespoň tunu toho, co sem dennodenně přináší moře ze vzdálených míst. ..
více

 1.3. 2017
Malta
V roce 2017 předsedá Radě EU první půlrok Malta. Přijďte na zajímavou
cestovatelskou přednášku o Maltě spojenou s ochutnávkou typických pokrmů
a nápojů, kterou povede pan Jiří Hošek... více

   EU VE VAŠEM REGIONU

 
Odborná konference Evropského regionu Dunaj-
Vltava
Dunajská univerzita v dolnorakouské Křemži hostila již druhou odbornou
konferenci s názvem Evropský region Dunaj-Vltava jako atraktivní prostor pro
vzdělávání. Cílem bylo prostřednictvím zajímavých přednášek a panelových
diskuzí představit zajímavé už realizované přeshraniční projekty a poukázat
na další potenciál Evropského regionu Dunaj-Vltava jako centra pro
vzdělávání... více

 
Finálové kolo soutěže S Vysočinou do Evropy
Celkem 213 soutěžících z dvaceti středních škol se zúčastnilo již 8. ročníku
úspěšné vědomostní soutěže S Vysočinou do Evropy určené žákům středních
škol v Kraji Vysočina. Do finálového kolo postoupilo 31 středoškoláků. Trojice
nejlepších se pak během letních prázdnin 2017 zúčastní dvoutýdenního kurzu
anglického jazyka ve Velké Británii... více

   TIPY PRO ŠKOLY

 Soutěž 
Právě odstartoval 9. ročník soutěže MUDr. Olgy Sehnalové, MBA, poslankyně
Evropského parlamentu "Spotřeba pro život" v tvorbě vzorového čísla
spotřebitelského časopisu pro mládež. Soutěž je určena pro studenty
středních škol a žáky odborných učilišť. Tématem letošního ročníku je
„Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů“. Soutěž v České republice
vyhlašuje obecně prospěšná společnost dTest s podporou Asociace
akreditovaných a autorizovaných organizací. Soutěž trvá do 15. května 2017
a výsledky budou známy v polovině června. Tři vítězné soutěžní kolektivy
obdrží spolu se svými koordinátory jako cenu zájezd do jednoho ze sídel
Evropského parlamentu (Štrasburk, Brusel), věnovaný Olgou Sehnalovou...
více

 R EU ready ?
Evropská unie – jak funguje? Lze rozhodnutí ovlivnit? Víte, jak se tvoří
politiky, které ovlivňují Váš život? Co kdyby se některé komplikované unijní
postupy proměnily ve hru, která bude zábavná a zároveň náročná a kterou si
můžete stáhnout do chytrého telefonu, tabletu nebo laptopu? Právě to
Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) udělal: vytvořil zcela novou
hru, která Vám umožní zahrát si na člena Výboru v Bruselu... více
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