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Co Europa robi dla mnie?  
Jaki wpływ ma Europa na nasze życie codzienne,  

na miejsca pracy, rodzinę, opiekę zdrowotną, hobby, podróże, bezpieczeństwo,  
wybory dokonywane przez konsumentów i prawa społeczne?  

 
Jako obywatele Europy, bez względu 
na to, gdzie żyjemy, jak zarabiamy 
na życie, ani w jaki sposób 
spędzamy czas, odczuwamy wpływ 
UE na nasze codzienne życie. Wejdź 
na stronę  „Co Europa robi dla 
mnie”, gdzie dowiesz się o 
osiągnięciach i działaniach UE z 
punktu widzenia obywatela. Te 

dostępne w jednostronicowym formacie dokumenty mogą służyć jako lektura, ale można 
się nimi również dzielić lub ponownie je wykorzystywać. 
 
Źródło: https://what-europe-does-for-me.eu/pl  

Wyraź swoje zdanie!  
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: czas na 
Twoje pomysły! Jak UE powinna się zmienić i na czym 
powinna się skupić. Czas się zaangażować! 
 
Na platformie internetowej zgłoszono już ponad 5000 
pomysłów na różne tematy - od kryzysu klimatycznego po 

europejską demokrację. To dobry początek, ale to za mało. Dlatego przejrzyj dostępne 
tematy, podziel się swoimi opiniami na temat pomysłów innych osób i przedstaw własne.  
Więcej informacji znajdziesz tutaj 
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Szczepionki dla Partnerstwa Wschodniego  
W ramach działań Unii Europejskiej na rzecz wspierania szczepień w krajach 

partnerskich KE zwiększyła z 40 mln euro do 75 mln euro pakiet pomocy w celu 
udostępnienia bezpiecznych i skutecznych szczepionek przeciwko COVID-19.  

Pozwoli to na przyspieszenie kampanii szczepień 
w sześciu krajach Partnerstwa Wschodniego: w 
Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Gruzji, w 
Republice Mołdawii oraz na Ukrainie. Więcej o 
inicjatywie przeczytasz tutaj 
 

Źródło: https://ec.europa.eu/poland 

Unijny Certyfikat ważny nie 
tylko w UE  
Od 20 sierpnia 2021 r.Macedonia Północna ! , Turcja "   

i Ukraina #  dołączą do bramy sieciowej unijnego 

cyfrowego zaświadczenia COVID-19 

Certyfikat obywateli UE będzie ważny podczas podróży do tych państw. Natomiast 
certyfikaty wydane przez Macedonię Północną, Turcję i Ukrainę będą akceptowane w 
krajach UE. Szczegóły przeczytaj tutaj (ENG). 
Źródło: https://ec.europa.eu/poland 
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Erasmus + 
Czy wiesz, że dzięki unijnemu programowi Erasmus+ przez ostatnie 30 lat, aż 9 

milionów osób mogło podjąć naukę, szkolenie, wolontariat, a także zdobyć 
doświadczenie zawodowe za granicą.  

Dowiedz się więcej o programie z poniższej ikonografiki.   

ErasmusDays 2021!  
ErasmusDays jest inicjatywą mającą na celu 

upowszechnienie rezultatów projektów 
realizowanych w ramach programu Erasmus+ . 
 
Przez 3 dni, 14-16 października 2021 r., na terenie całego 
świata będą organizowane spotkania, wystawy oraz 
debaty, w trakcie których będzie można posłuchać (lub 
samemu opowiedzieć) o efektach projektów Erasmus+. 

W zeszłym roku, podczas 4. edycji #ErasmusDays, odbyło się ponad 5 tys. wydarzeń na terenie 84 
krajów, z czego 299 zoragnizowaliście w Polsce!  
Więcej o inicjatywie przeczytasz tutaj 
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KOMISJA EUROPEJSKA 

W ostatnim numerze opisaliśmy Wam czym czym jest Komisja Europejska. Dla 
przypomnienia  to organ wykonawczy Unii Europejskiej, który jako jedyny odpowiedzialny 
jest  za przygotowanie nowych aktów prawa unijnego.  

Od pierwszych dni swojej kadencji Komisja Europejska określiła szereg priorytetów zgodnych 
z podstawowymi wartościami Unii Europejskiej. W dzisiejszym numerze przedstawiamy Wam  
kolejny z nich.  

Silniejsza pozycja Europy na świecie 
(Wzmocnienie naszej roli odpowiedzialnego globalnego lidera) 

Komisja Europejska opowiada się za multilateralizmem i opartym na zasadach porządkiem 
globalnym. UE powinna pełnić bardziej aktywną rolę i donośniej zabierać głos na arenie 
międzynarodowej. 

Silna, otwarta i sprawiedliwa polityka handlowa, dzięki której Europa jest atrakcyjnym 
miejscem dla biznesu, ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia roli UE jako światowego 
lidera przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych standardów w zakresie ochrony 
klimatu, środowiska i warunków pracy. Europejskie przywództwo oznacza również ścisłą 
współpracę z krajami sąsiadującymi i partnerami, wprowadzenie kompleksowej strategii 
na rzecz Afryki i potwierdzenie europejskiej perspektywy krajów Bałkanów Zachodnich. 

Komisja chce osiągnąć skoordynowane podejście do działań zewnętrznych – od pomocy 
rozwojowej po wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. Podejście takie ma zapewnić 
Europie silniejszą i jednolitą pozycję na świecie. 
 
Ursula von der Leyen – przewodniczącą Komisji Europejskiej - przedstawiając ten priorytet 
podkreśliła że: "Chcę Europy, która mierzy wyżej, stając się jedynym w swoim rodzaju 
odpowiedzialnym globalnym liderem. Uważam, że wiodącą rolę wyznaczającej standardy 
dla całego świata możemy wzmocnić dzięki solidnemu programowi otwartego i 
sprawiedliwego handlu. A handel nie jest celem sam w sobie. Jest to sposób na zapewnienie 
dobrobytu wewnątrz Unii i upowszechnianie naszych wartości na całym świecie. Dopilnuję, 
aby w każdej nowo zawartej umowie znalazł się rozdział poświęcony zrównoważonemu 
rozwojowi” . 
 
Więcej informacji tutaj 
 
Źródło: https://ec.europa.eu  
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 „Poglądy zawarte w niniejszej publikacji  
nie stanowią oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej”

 
Czy wiesz, że oprócz naszego punktu 

"Europe Direct" Łódź  
w Polsce funkcjonuje wiele sieci i punktów 

informacyjnych, których zadaniem jest 
informowanie obywateli  

o sprawach związanych z Unią 
Europejską? 

 
 

Prowadzą je zarówno instytucje UE jak i polskie. 
W dzisiejszym numerze przedstawiamy Eurodesk Polska. 

Eurodesk Polska oferuje informacje dla młodzieży, 
organizacji młodzieżowych i osób pracujących z 
młodzieżą związane z edukacją, współpracą 
międzynarodową i działalnością młodzieżową. 
Prowadzi kompleksowy serwis internetowy 
(eurodesk.pl), odpowiada na pytania i udziela porad z 
zakresu mobilności.  
 

Informuje o wydarzeniach, szkoleniach i projektach międzynarodowych, prowadzi bazę polskich i 
europejskich programów grantowych, wydaje publikacje dla młodzieży – o pracy, studiach, 
wolontariacie, stażach i wymianach młodzieżowych i elektroniczny newsletter – „Eurokursor”.  
 
Wspólnie z pracownikami kilkudziesięciu organizacji należących do sieci Eurodesk Polska 
prowadzi w całym kraju autorskie lekcje, warsztaty i gry dla młodzieży. Eurodesk zarządza 
zawartością Europejskiego Portalu Młodzieżowego (www.portalmlodziezowy.eu), odpowiada za 
promocję unijnego konkursu DiscoverEU i koordynację w Polsce ogólnoeuropejskiej kampanii 
„Time to Move”.  
 
Sieć Eurodesk koordynuje Krajowe Biuro Eurodesk Polska działające w strukturze Fundacji 
Rozwoju Systemu Edukacji (www.frse.org.pl). 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,  
Krajowe biuro Eurodesk Polska 

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa 

+48 22 463 14 50 eurodesk@eurodesk.pl 
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