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DZIEŃ EUROPY
Obchody inne niż zwykle
Choć pandemia koronawirusa uniemożliwiła nam tradycyjne świętowanie, to wcale nie znaczy,
że tegoroczne obchody Dnia Europy były mniej huczne niż zazwyczaj. Chcemy, aby duch
europejskiej solidarności w tym roku pobył z nami trochę dłużej, dlatego zachęcamy do
zapoznania się z arcyciekawymi inicjatywami naszych Partnerów!


„Jedna gwiazda. Jedno życzenie

Chcesz poczuć, że Europa jest #SilniejszaRazem? Narysuj gwiazdę (lub skorzystaj z gotowego
szablonu), zadedykuj ją ukochanej osobie lub komuś, kto zasłużył na Twoją wdzięczność i wyślij
klikając >>> tutaj.


„Oda do radości” zdalnie

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie postanowili stworzyć przepiękną aranżację
„Ody do radości”. Choć młodzi Muzycy nie spotkali się na sali koncertowej to efekt ich pracy
zwalił nas z nóg. Podziękowania i gratulacje składamy p. Aldonie Hałdys – ambasadorce naszego
Punktu, która zainicjowała akcję oraz p. Jackowi Lasce i p. Marcinowi Florczakowi, pod
kierunkiem których nagrano utwór.
Wykonania możecie posłuchać >>>tutaj.

www.europedirect-rzeszow.pl | www.facebook.com/EDRzeszow | www.twitter.com/EDRzeszow

NEWSLETTER

MAJ 2020

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
tel.: 17 866 11 02
e-mail: europedirect-rzeszow@wsiz.rzeszow.pl

ZAMIAST SŁÓW
Razem lepiej w Europie – zapraszamy do europejskiej galerii

Pełną galerię znajdziecie na naszej >>>stronie.

PANDEMIA
Miliardy na tanią szczepionkę

7,4 mld euro – tyle wynosi kwota, która została zebrana w trakcie międzynarodowej
telekonferencji zainicjowanej m.in. przez Unię Europejską. Wśród darczyńców są państwa
i organizacje międzynarodowe. Polska wraz z innymi krajami grupy V4 zaoferowała 3 mln euro.
- Kolej na społeczeństwo obywatelskie i ludzi na całym świecie – wszyscy muszą przystąpić do
globalnej mobilizacji nadziei i determinacji – powiedziała Ursula von der Leyen.
Szczegóły dotyczące zbiórki można znaleźć >>>tutaj.
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PIE ED-Rzeszów w mediach

Zapraszamy do lektury artykułu „Wspólnotowa Europa to najlepszy okres w historii
kontynentu” autorstwa Dominika Łazarza >>>przeczytaj.

PIE ED – RZESZÓW POLECA
Innowacje w polityce – konkurs dla samorządowców

Instytut Innowacji w Polityce z Wiednia po raz czwarty nagrodzi odważnych europejskich
samorządowców wdrażających innowacyjne projekty. Poszukiwane w nim są działania
zrealizowane w dziewięciu kategoriach: cyfryzacja, rozwój regionalny, edukacja, demokracja,
prawa człowieka, społeczność lokalna, ekologia, gospodarka i jakość życia.
Szczegóły konkursu >>>sprawdź.
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Już ponad 300 uczniów podkarpackich szkół podstawowych i średnich skorzystało
z naszej oferty zajęć online z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate Ultra
WSIiZ w Rzeszowie. Jeżeli również i Państwo chcą gościć nas w swoich domach
zapraszamy do kontaktu z Ewą Nowak-Koprowicz, enowak@wsiz.rzeszow.pl.
Program SURE, który uratuje miejsca pracy, został zaakceptowany w Radzie UE >>>
zobacz.
W związku z pandemią koronawirusa Komisja Europejska przeznaczy dodatkowe 50
mln euro na pomoc humanitarną >>>zobacz.
„Podpiwek kujawski” – bezalkoholowy napój na bazie zbóż produkowany w
województwie kujawsko-pomorskim został wpisany do unijnego rejestru chronionych
oznaczeń geograficznych >>>zobacz.
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