Cestovať zadarmo?
Ak máš 18, nie je problém.
Prihlás sa do DiscoverEU.

Koncom roka spustí Európska komisia druhé kolo podávania žiadostí o cestovné poukazy
pre najmenej 12 000 mladých cestovateľov. Žiadatelia musia k 31. decembru 2018 dovŕšiť vek
18 rokov a byť pripravení vydať sa od 15. apríla do 31. októbra 2019 na cestu v trvaní
najviac 30 dní.

Ak miluješ výzvy a máš záujem dobrovoľne pomáhať druhým

Zapoj sa do európskeho zboru solidarity

Európsky zbor solidarity je nová iniciatíva Európskej únie, ktorá poskytuje mladým
ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľnícku prácu alebo pracovať vo svojej vlastnej
krajine či v zahraničí na projektoch, z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej
Európe.

Štrasburg za odmenu
Šimon bol vybratý ako jeden z desiatich najaktívnejších Európanov zapojených v
iniciatíve „Tentoraz idem voliť“. Je to nová informačná platforma pred budúcoročnými
voľbami do Európskeho parlamentu, ktorá má za cieľ zvýšiť volebnú účasť. Zapojiť sa do
nej môžte aj vy a pomôcť tak zvýšiť účasť v budúcoročných voľbách.

Tentoraz idem voliť

Sacharovovu cenu za slobodu myslenia 2018
získa ukrajinský filmový režisér Oleg Secov
Filmový tvorca Oleg Sencov, ktorý sa vystavil ohrozeniu života, sa vďaka svojej odvahe a
odhodlaniu stal symbolom úsilia za vyslobodenie politických väzňov nielen v Rusku ale aj
na celom svete.

Za posledných 10 rokov EÚ výrazne obmedzila
vystavenie občanov škodlivým chemickým látkam a
Komisia sa neustále snaží zlepšovať ochranu
spotrebiteľov, pracovníkov a životného prostredia. V tejto
súvislosti dnes prijala nové obmedzenia týkajúce sa
používania 33 látok, o ktorých je známe, že spôsobujú
rakovinu a problémy s reprodukčným zdravím (tzv. látky
CMR) tým, že sa používajú v oblečení, obuvi a iných
textilných výrobkoch. Nové pravidlá boli prijaté na
základe zmeny nariadenia REACH — najpokročilejších a
najkomplexnejších právnych predpisov o chemických
látkach na svete.

243 miliónov EUR na projekty na podporu
prírody, životného prostredia a kvality života
Projekty, v ktorých je Slovensko partnerom:
- Správa a informovanie v oblasti životného prostredia:
Presadzovanie právnych predpisov proti nezákonnému
obchodovaniu s odpadom
- Zmierňovanie zmeny klímy: Znižovanie potenciálu
klimatizačných zariadení vplývať na globálne otepľovanie
- Správa a informovanie v oblasti životného prostredia:
Premena pracovných priestorov na oázu biodiverzity

Objavte digitálny potenciál svojej školy
Využíva vaša škola digitálne technológie pri výučbe a učení sa v najväčšej možnej
miere? SELFIE je bezplatný, prispôsobiteľný nástroj ľahký na používanie, ktorý školám
pomáha posudzovať, ako sú na tom v oblasti vzdelávania v digitálnom veku.
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