DOKUMENTY

PŘÍMÉ SPOJENÍ S EVROPSKOU UNIÍ – EUROPE DIRECT
W rady k překonání praktických obtíží s uplatňováním práv v Evropě

Evropská komise umožnila přístup k informacím
ze všech oblastí týkajících se EU také občanům nových
členských států EU. Služba EUROPE DIRECT usnadní hledání a poskytne odpovědi na otázky a odkáže na
zdroj informací v národním jazycích.

W databáze pracovních příležitostí s volnými pracovními místy, příležitosti vzdělávání, stáže v Evropě
pro všechny uchazeče ze všech zemí EU (např.
EURES – evropská zaměstnanecká služba)

Nabízí informace ze všech oblastí týkajících se EU,
včetně práv a příležitostí pro občana EU a možností,
jak jich využít. Může poskytnout přímé odpovědi na
všeobecné otázky a v případě podrobněji zaměřených
dotazů odkázat na nejlepší zdroj informací na úrovni
EU nebo na národní, regionální a místní úrovni.

Více informací na:

Příklady informací:

Bezplatná telefonní linka: 00 800 67891011
E-mail: http://europedirect-cc.cec.eu.int/websubmit/
?lang=cs
Internetová stránka: http://europa.eu.int/europedirect

W všeobecné o EU

Zdroj:

W o různých oborech od zemědělství po dopravu

Letter to National Agencies of the Socrates Programme
and to European Associations and other Organisations
in the ﬁeld of Education, Brussels, 1st July 2004, EAC.A
D(2004)16710, EUROPEAN COMMISSION,Directorate-General for Education and Culture

W praktické informace z nejrůznějších oblastí (např.
povolení k pobytu, uznání kvaliﬁkace, závadné
výrobky) včetně kontaktních adres a telefonních
čísel

Zpracovala Marta Šlemendová

STŘÍPKY MOUDROSTI
Konrad Adenauer

Tomáš Akvinský

Když si ostatní myslí, že člověk je na konci, potom
teprve musí správně začít.

Přátelé se radují a jsou smutní pro tytéž věci.
Klement Alexandrijský

Marcus Aurelius Antonius
Člověka nečiní šťastným majetek, ale schopnost
obdarovávat.

Musíš jednat, mluvit a myslet, jakoby právě ten okamžik byl posledním v Tvém životě.

Henri Frederick Amiel
Joseph Addison
Dělat snadno to, co je obtížné pro druhé, je talent.
Dělat to, co je nemožné talentu, je dílo génia.

Neexistuje nic skutečně cenného, čeho může být dosaženo bez práce a námahy.

Aristoteles
Aischylos
Bohatý člověk je často chudák, který má mnoho
peněz.

Srdce dělá zázraky, ale rozum na ně nevěří.
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