NEWSLETTER ČERVEN/2008
INTERNETOVÉ STRÁNKY
EUROPE DIRECT V NOVÉM KABÁTĚ
Jak jsme Vás informovali v prvním
čísle newsletteru, česká část sítě
evropských informačních středisek
Europe Direct začala používat nový
jednotný design.
S touto změnou také souvisí nový
vzhled webových stránek www.europedirect.cz, který je od poloviny května letošního roku
rovněž ve stejném duchu jako vše, čím se síť
prezentuje - tedy zmíněný newsletter, tiskoviny,
bannery atd.
Změna vzhledu informačního portálu přinesla také
výrazné zpřehlednění všech funkcí a celého obsahu,
jež stránky nabízejí. Rozdělení databáze akcí na
jednodenní a vícedenní nyní nabízí akce setříděné
podle data konání i podle pořádajících středisek.
Sdílené fotogalerie členů sítě, jednoduchá navigace
odkazující na přehledné podstránky jednotlivých
středisek, možnost prezentace regionálních
partnerů - to vše pomáhá zvýšit povědomí o
přítomnosti a práci sítě Europe Direct v regionech.
Hlavním úkolem stránek je totiž prezentace sítě jako
celku, který je složen z jednotlivých součástí - devíti
informačních středisek v celé České republice. Všichni
členové české části evropské sítě pro Vás prezentují
své aktivity na vlastních doménách.
www.europe-direct.cz/pardubice
www.europe-direct.cz/brno
www.europe-direct.cz/ceskebudejovice
www.europe-direct.cz/dvurkralove
www.europe-direct.cz/most
www.europe-direct.cz/novyjicin
www.europe-direct.cz/olomouc
www.europe-direct.cz/tabor
www.europe-direct.cz/uherskehradiste
Najděte si svého evropského partnera ve svém
regionu, těšíme se na spolupráci s vámi.
Martin Prorok,
ředitel Pardubice Region Tourism, hostitelské organizace
střediska
Europe
Direct
Pardubice,
provozovatel
informačního portálu www.europe-direct.cz

Na Den dětí má EUROPE DIRECT dárky
Pro všechny děti si Europe Direct připravilo v týdnu od
2.-6.6. dárky! Každý, kdo do našeho střediska přinese,
obrázek s motivem „Můj exotický kamarád“, dostane
evropský dárek a obrázek vystavíme!

ED ČESKÉ BUDĚJOVICE
EU pomáhá fanouškům fotbalu
Již 7.června začíná fotbalovým příznivcům velký
sportovní svátek, Mistrovství Evropy ve fotbale EURO
2008, které se bude konat v Rakousku a Švýcarsku.
Komisařka EU pro spotřebitelskou politiku Meglena
Kunevová dnes oznámila zahájení informační
kampaně EU-UEFA a zprovoznění telefonní linky,
která může fanouškům cestujícím na EURO 2008
zprostředkovat informace o jejich spotřebitelských
právech a v případě problémů poskytnout pomoc.
Kampaň se týká spotřebitelské problematiky –
například falešných vstupenek na zápasy, převodu
vstupenek kvůli onemocnění, cesty letadlem, poplatků
za roaming, zdravotního pojištění EU a problémů při
nakupování v zahraničí.
Podrobné informace naleznete na www stránkách:
http://ec.europa.eu/consumers/uefa/index_en.htm
Petra Eppingerová,
manažer EUROPE DIRECT Pardubice

EURODESK
Eurodesk je evropská informační síť, působící ve 30
evropských zemích, která umožňuje mladým lidem a
pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k
informacím o vzdělávacích programech, studiu,
práci, dobrovolnictví či cestování v Evropě.
V jednotlivých účastnických zemích jsou národními
partnery Eurodesku státní instituce působící v oblasti
mládeže (nevládní organizace či organizace
podporované ministerstvem). V České republice mezi
ně patří Národní institut dětí a mládeže MŠMT.

Národní partner Eurodesk v ČR spolupracuje
s regionálními partnery Eurodesku, kteří poskytují
informace mládeži s cílem rozšířit dostupnost
informačních služeb Eurodesku pro mladé lidi na
místní úrovni.
Síť vznikla z iniciativy Evropské komise - Generálního
ředitelství pro vzdělávání a kulturu.
Webové stránky: www.eurodesk.cz
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ZVEME VÁS:
Nové Výstava
energie

ED ČESKÉ BUDĚJOVICE
KALENDÁŘ AKCÍ

k Evropskému

dni

obnovitelné

V rámci 3. ročníku Dne pro
obnovitelné
zdroje
energie
v Jihočeském kraji se koná
výstava, která poskytne reprezentativní průřez
nabídkou firem a sdružení, členů Ökoenergieclusteru
činných v oblasti obnovitelných zdrojů energie
v Horním Rakousku a v Jihočeském kraji. Zahájení
výstavy „Obnovitelné zdroje energie“ se uskuteční dne
4. června 2008 od 10.00 ve foyer Krajského úřadu
Jihočeského kraje. Všichni jste srdečně zváni!

SOUTĚŽE, TIPY:

4.- 21. 6. 2008

Výstava – Evropský den obnovitelné energie
Zahájení výstavy 4.6.2008 ve foyer KÚ V 10:00
Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního
stadionu 2,

5. 6. 2008

Akce na klíč – Studium a práce v zahraničí

09.00

ZŠ Vodňaská, Prachatice

12. 6. 2008

Akce na klíč – Euro a evr. měnová unie

08.00

ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí

13. 6. 2008

Akce na klíč – Historie EU

09:00

SPŠ a VOŠ Písek

Více informací o našich akcích naleznete na www.europe-direct.cz

Zapojte se do soutěže Alter Ego a
jeďte do Dánska!
Projekt Alter Ego je jedním ze sedmi
hlavních
projektů
v rámci
letošního
Roku
mezikulturního dialogu. Do 5. září 2008 mohu
všichni ve věku 14 - 18 let posílat dvojportrét sebe a
přibližně stejně starého člověka, skutečného či
fiktivního z etnicky, kulturně nebo sociálně odlišného
prostředí. V každé zemi vybere porota deset
nejlepších, kteří se společně zúčastní 5-denního
workshopu v Dánsku v termínu 16.-21.11. Dvojportréty
budou součástí putovní výstavy prezentované v celé
EU. Více informací na www.alterego-europe.eu.
Získejte peníze na projekt „Diskutujte o Evropě“
Do 30. června můžete Zastoupení Evropské komise
předkládat návrhy projektů, které by podpořily zájem
veřejnosti o evropskou problematiku. Bližší informace
naleznete v našem středisku!
Pomozte svému okolí a jeďte do Bruselu!
Všichni, kteří se zapojí do sociálně či ekologicky
motivovaného projektu Akční rok střediska EUROPE
DIRECT a pošlou nám fotografie a dokumentaci, mají
šanci jet na podzim do BRUSELU! Více informací na
www.kraj-jihocesky.cz
Vyjeďte do Evropy na
festival! Pro blížící se léto pro Vás máme pár tipů na
hudební festivaly! Na www.yourope.org - evropského
plánovače festivalů - si můžete vyhledat informace o
největších popových či rockových festivalech v Evropě
a naplánovat si léto!

EUROPE DIRECT České Budějovice
Jihočeský kraj – Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
internet: www.europe-direct.cz
bezplatná telefonická linka: 00 800 6 7 8 9 10 11
koktaní osoba: Lenka Housková
tel.: 386 720 110, fax: 385 359 003
e-mail: houskova@kraj-jihocesky.cz

HLAVNÍ PARTNER
Informační středisko EUROPE DIRECT České Budějovice
děkuje za podporu své hostitelské organizaci.
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