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Švédská europoslankyně
romského původu Soraya
Postová pracuje na zprávě
zaměřené na hlavní příčiny

nesnášenlivosti vůči
Romům.

NOVÁ PUBLIKACE

Diskusní dokument o
sociálním rozměru Evropy

VĚDĚLI JSTE ŽE?
17. říjen je Mezinárodním
dnem za odstranění
chudoby.
Cílem Mezinárodního dne za
odstranění chudoby je
upozornit na situaci lidí, kteří
čelí extrémní chudobě a
sociálnímu vyloučení. Valné
shromáždění OSN vyhlásilo
tento den za účelem zvyšování
povědomí o potřebě odstranit
ve všech zemích bídu a

   AKTUALITY

 26.9. 2017
 První léto bez poplatků za roaming – Evropané nové výhody

oceňují
 První léto bez roamingových poplatků ukázalo, že Evropané jsou si nových

pravidel vědomi a začínají své návyky při cestě do jiné země Unie měnit. Podle
zveřejněného bleskového průzkumu Eurobarometru si velká většina Evropanů
nových výhod cení. Průzkum dokládá, že operátoři zaznamenali nárůst
datového roamingu a počtu hovorů. Komise bude i nadále provádění předpisů
sledovat... více

 26.9. 2017
 Dvojí kvalita potravinářských výrobků: Komise vydala

pokyny, které členským státům pomohou v boji s nekalými
obchodními praktikami

 Komise zveřejnila soubor pokynů k uplatňování právních předpisů EU v oblasti
potravin a ochrany spotřebitele v případech dvojí kvality výrobků, které ve svém
letošním projevu o stavu Unie oznámil předseda Juncker... více

 27.9. 2017
 Zpráva o stavu Unie: Komise představí další kroky směrem

k silnější, účinnější a spravedlivější migrační a azylové
politice EU

 Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker ve svém výročním projevu o
stavu Unie dne 13. září uvedl: „I přes diskuse a mnohé spory v této otázce se
nám podařilo dosáhnout nemalého pokroku (…). Nyní musíme naše úsilí
zdvojnásobit. Před koncem měsíce předloží Komise nový soubor návrhů
zaměřených na navracení uprchlíků, solidaritu s Afrikou a otevření legálních
cest přesunů.“.. více

 29.9. 2017
 EU ukončila systém kvót na cukr

 Téměř po 50 letech skončil v Evropské unii 30. září 2017 úplně poslední režim
zemědělských kvót, který upravoval produkci cukru... více

   POZVÁNKY NA AKCE

 6.10.
 Noc vědců 

 Noc vědců je opět tady! Akce dává lidem příležitost poznávat vědu zábavnou
formou, hrát si s ní a pochopit mnohé jevy. Díky spolupráci dvou ostravských
univerzit jsou stanoviště Ostravské noci vědců ve všech městských částech a
nabízejí až neuvěřitelně rozmanitá témata. Mezi všemi stanovišti funguje
kyvadlová doprava, která je zdarma. .. více

 10.10.
 Moc dezinformace a umění manipulace 

 Zajímá vás, jak rozpoznat propagandistický web nebo jak nepodlehnout tzv.
fake news? Dorazte 10. října do Centra Pant. Profesor Thomas M. Nichols,
přední americký odborník na bezpečnostní politiku, objasní, jak například
funguje ruský propagandistický aparát a proč je pro zdravou demokracii
důležité, aby si lidé vytvářeli své názory na základě pravdivých informací a
faktů. Bude mluvit i o tom, jak rozpoznat dezinformační techniky a čelit šíření
dezinformací. .. více

 12.10.
 Mezinárodní den seniorů 
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nedostatek. 17. října si tak
každoročně připomínáme
problémy lidí žijících v
podmínkách extrémní chudoby
a jejich zkušenosti, kterými
mohou přispět k jejímu
vymýcení.

Více informací naleznete
 na stránkách

 www.europe-direct.cz

Zveme vás na promítání snímku Život začíná po stovce, které se uskuteční 12.
října v 14:30 v pobočce vítkovické knihovny. Film pojednává o blogerce Dagny,
která píše o všedních věcech. Večer nezřídka vyráží na párty, kde nepohrdne
sklenkou šampaňského. Fakt, že se Dagny narodila v roce 1912, se zdá
nepodstatný. Skrze svůj příběh vzkazuje, že je třeba odhodit stud a strach. Film
je promítán k příležitosti Mezinárodního dne seniorů. .. více

 13.10.
 Němci a vyrovnávání se s minulostí 

 Tragická německá minulost není jen holokaust a druhá světová válka. I při
kolonizování Jihozápadní Afriky se Němci, stejně jako další koloniální mocnosti,
dopustili masových zvěrstev, při nichž zahynulo na sto tisíc tamních obyvatel.
Jak se německá společnost s kolonizací Afriky vyrovnává? Může být v něčem
inspirací pro nás i další státy? O všech těchto tématech se bude diskutovat 13.
října v Centru Pant. .. více

 21.-29.10.
 Polské dny v Ostravě

 V Ostravě se uskuteční první multižánrová prohlídka věnovaná Polsku. Pořádá
ji Centrum Pant ve spolupráci s Polským institutem v Praze a celou řadou
ostravských kulturních a vzdělávacích institucí. V rámci akce se uskuteční
například prohlídka Ostravy zaměřená na její polskou historii, procházka po
stopách polského genia loci Ostravy, projekce nových polských hraných filmů a
mnoho dalšího. .. více

   EU VE VAŠEM REGIONU

 13.10.
 Obchodní příležitosti pro podnikatele v Kanadě 

 Od září tohoto roku začala provizorně fungovat smlouva CETA mezi EU a
Kanadou, která odstraňuje většinu cel a průmyslových poplatků, které omezují
vzájemné obchodování. Má také pomoci k většímu uplatnění českých
podnikatelů na kanadském trhu. Navštivte seminář, kde se dozvíte praktické a
užitečné informace o možných podnikatelských příležitostech, celních
náležitostech nebo trendech na kanadských trzích. .. více

 13.10.
 MS!C OPEN!NG 

 Moravskoslezské inovační centrum Ostrava Vás zve na své slavnostní otevření.
Na akci promluví například hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák nebo
primátor Ostravy Tomáš Macura. Moravskoslezské inovační centrum poskytne
začínajícím podnikatelům i fungujícím firmám v regionu účinnější podporu. Mělo
by přivést do regionu více rostoucích a exportujících firem, investic do inovací i
zajistit intenzivnější propojení podnikatelského prostředí s akademickou
sférou... více

 16.10.
 Stáže, Evropská dobrovolná služba a práce v EU 

 Uvažujete o výjezdu či práci v zahraničí? Nemáte dostatek informací, jak
jednotlivé projekty fungují, co Vám zajišťují a jaká jsou jejich úskalí? Navštivte
seminář pořádaný Eurocentrem Ostrava. Bude zaměřen na různé příležitosti,
které mohou mladí využít. Mluvit se bude převážně o projektu Cesta pro mladé
nebo o Evropské dobrovolné službě. .. více

   TIPY PRO ŠKOLY

 Žáci mateřských a základních škol mohou vyhrát užitečné
ceny!

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo soutěže s názvem „NAMALUJ
SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE“ a „JAK POMOHLY PENÍZE Z EU NAŠÍ
ŠKOLE“. Cílem obou soutěží, které budou rozděleny celkem do tří kategorií, je
rozvíjet dětskou představivost a fantazii. První kategorie je určena pro děti v
mateřských školách a druhá pro žáky prvního stupně základních škol.
Společným úkolem v obou kategoriích bude nakreslit paní učitelku nebo pana
učitele. Ceny obdrží tři obrázky s největší dávkou představivosti a fantazie. ..
více

 Navrhni projekt - soutěž pro studenty SŠ
 Zkuste se rozhlédnout kolem sebe, v místě, kde žijete, nebo studujete. Myslíte,

že by některé věci bylo možné dělat jinak a lépe? Pomoci Vám mohou fondy
Evropské unie. Zúčastněte se soutěže, kde si můžete vyzkoušet, jaké to je,
sestavit projekt z evropských peněz. A k tomu můžete vyhrát některou ze
zajímavých cen. Tak na co čekáte? Navrhujte a vyhrajte!.. více
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Zpravodaj vydává Informační síť Europe Direct ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice.
 Kontaktujte nás / Právní upozornění / Nechcete-li již odebírat Zpravodaj, odhlaste se zde.

EUROPE DIRECT Ostrava
 Důl Hlubina Staré koupelny
 2. patro, ateliér č. 3

 Vítkovická 3365, 702 00 Ostrava
 

email: ostrava@europedirect.cz
 telefon: +420 606 035 557

Webová stránka Europe Direct Ostrava
 Facebook Europe Direct Ostrava

 YouTube Europe Direct Ostrava
 

Po, St, Čt: 8:00 - 16:00
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