Fotosúťaž
Euroobčan
Viac

Senický týždeň dobrovoľníctva
Európsky týždeň mobility

Ranná káva

Juniori seniorom

Útulok pre psíkov

Fotobus

Čistenie mesta

Škodáčkov mlyn

Viac

V utorok (22.10.2019) predniesol predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker
v Európskom parlamente prejav, v ktorom sa obzrel za piatimi rokmi pôsobenia tejto
inštitúcie pod jeho vedením. „Vždy budem pozorne sledovať vývoj Európy – mojej
najväčšej celoživotnej lásky. Som hrdý na to, že som mohol aj svojou troškou prispieť
k tejto veľkolepej ceste, vďaka ktorej sme dosiahli to, čo sa pred približne 60 rokmi
zdalo nemožné. A viem, že budúcim generáciám, ktoré poznajú len zjednotenú
a mierovú Európu, sa zajtra podarí dosiahnuť to, čo sa nám dnes zdá nemožné.“
uviedol vo svojom prejave Jean-Claude Juncker.

EÚ v našom každodennom živote
ČO NAJVIAC OHROZUJE RASTLINY
V EÚ?
Komisia uverejnila zoznam 20 regulovaných
karanténnych škodcov, ktorých určila ako prioritných
škodcov. Členské štáty budú povinné vykonať
informačné kampane pre verejnosť, ročné prieskumy
a pripraviť pohotovostné plány, simulačné cvičenia a
akčné plány eradikácie týchto škodcov.

MENEJ PLASTOV
Viac než 100 subjektov sa zaviaže používať do roku
2025 v nových výrobkoch 10 miliónov ton
recyklovaných plastov. Vo vyhlásení participujúce
subjekty mimo iného aj vyzývajú na prechod k
nulovému množstvu plastového odpadu v prírode a
nulovému skládkovaniu.

VČELY A EÚ
Európska únia je po Číne druhým najväčším
producentom medu na svete. Približne 600.000
včelárov vyprodukuje v EÚ každoročne okolo 250.000
ton medu. Každoročne okolo 250.000 ton medu. V
rámci Únie obsadili v roku 2016 prvé priečky v
produkcii medu Rumunsko, Španielsko, Maďarsko,
Nemecko, Taliansko a Grécko. Slovensko vyrobilo v
roku 2015 temer 4.300 ton medu.

Tréning na Malte v dňoch 26. 11. – 4. 12. 2019. Je určený tým, ktorí by sa radi stali
trénermi a facilitátormi mládežníckych výmen a školení.
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Vraví sa, že človek by mal byť pripravený na všetko. Buďte pripravení na rozbeh
vášho podnikania! Ako na to? Stačí, ak s nami strávite jeden novembrový týždeň, kedy
vás odborníci z praxe oboznámia so základnými podnikateľskými zručnosťami pre ľahší
a úspešnejší štart. Mezdi témami nebude chýbať vizuálna komunikácia,
myšlienkové mapy, osobný image, úspešné prezentovanie a veľa veľa
ďalšieho... Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.
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Chceli by ste aby sme prišli k vám na školu? Napíšte nám :)
Počas našej prednášky sa dozviete nielen o EÚ a ako funguje, ale aj ako môžete
napríklad úplne zadarmo stráviť rok v inej krajine :) Naša dobrovoľníčka Ani vám
porozpráva čo jej priniesol program ERASMUS+ a ako sa na tento program čo
najlepšie pripraviť :) 📧 europedirect@senica.sk

September with Ani

I am Ani. I am from Armenia, and recently I have participated in three different and
interesting events (European Voluntary Week, Skalicke Dni, European Days of
Languages) orgnaized in differnt places of Slovakia. Slovakia is the country that I love
and I would be happy to share one of my greatest experiences with you . If you are
curious to know more, you can click on the link.
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