Informace z Evropského domu online

Kontakty

Kontakty

Veškeré informace naleznete také na stránkách
www.evropsky-dum.cz. Získáte lepší přehled
o připravovaných akcích.
Eurocentrum Praha
Zastoupení Evropské komise v ČR
Tel.:
+420 255 708 231
Fax:
+420 224 324 720
E-mail:
COMM-REP-CZ@ec.europa.eu
www.evropska-unie.cz
www.ec.europa.eu/ceskarepublika
http://www.facebook.com/EvropskakomisevCR

Tel.:
+420 222 517 526
E-mail:
eurocentrum.praha@euroskop.cz
www.euroskop.cz/eurocentrum.praha
https://www.facebook.com/eurocentrum.praha

Knihovna a informační pracovník
Tel.:
E-mail:

+420 255 708 255
knihovna@evropskydum.cz
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110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 312 835
Fax: +420 224 312 850, 224 324 720
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Tel.:
+420 255 708 266
Fax:
+420 255 708 200
E-mail:
eppraha@europarl.europa.eu
www.evropsky-parlament.cz
www.europarl.europa.eu
http://www.facebook.com/epiopraha
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Tramvaj 3, 9, 14, 24 (Václavské náměstí) nebo 6, 9, 18, 22 (Národní třída)
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Vaše dveře do Evropy
v srdci Prahy

Dveře do Evropy v srdci Prahy: Vstupte prosím!
Přímo v srdci Prahy, mezi tepajícím Václavským náměstím a Národní třídou,
najdete dveře otevřené přímo do Evropy. Evropský dům v Jungmannově ulici
je již několik let spojnicí mezi evropskými institucemi a Vámi. Své sídlo
zde mají Zastoupení Evropské komise, Informační kancelář Evropského
parlamentu v ČR a informační kancelář Úřadu vlády ČR.
Zajímá Vás:
❙ Co se v Evropě aktuálně děje?
❙ Jak se dostat na studium a stáž do zahraničí?
❙ Jak můžete v EU pracovat jako dobrovolník?
❙ O jaké granty může Vaše organizace žádat?
❙ Jaká jsou Vaše spotřebitelská práva?
❙ Kde sehnat peníze na Váš podnikatelský záměr?
Potřebujete:
❙ Přehledně a vstřícně zpracované informace o evropských fondech
či politikách?
❙ Pomoc s přípravou referátu či přednášky na téma Evropské unie?
❙ Zajímavou formou přiblížit svým studentům fungování Evropské unie?

Evropský dům – Váš originální zdroj informací

Pravidelné akce v Evropském domě

Buďte o krok napřed – naučte se využívat naši nabídku!

Rozšiřte své obzory. Jsme tu pro Vás!

Evropský dům Vám nabízí:

Semináře s evropskou tematikou

❙
❙
❙
❙

Chcete vědět, jak Váš život ovlivňuje členství České republiky
v Evropské unii?

❙
❙
❙
❙
❙
❙

Vstřícné a kvalifikované pracovníky, kteří rádi zodpoví Vaše dotazy
Bezplatné informační materiály na nejrůznější evropská témata
Knihovnu vybavenou 4000 knihami a 1700 dalšími publikacemi
Studovnu s počítačovým vybavením, tiskárnou a bezplatným přístupem
na internet
Praktické semináře o dopadu evropských politik na občany
Veřejné diskuze s předními odborníky o vybraných evropských tématech
Přednášky o Evropské unii, exkurze a výukové semináře pro školy
Filmové večery v kinosále Evropského domu
Atraktivní výstavy obrazů a fotografií z celé Evropy
Zapůjčení konferenčních prostor pro pořádání Vašich akcí
s evropskou tematikou

Přijďte diskutovat se členy Evropského parlamentu, náměstky ministrů
i dalšími odborníky!

Kino Evropský dům
Nejnovější evropské filmy mimo hlavní proud a napříč všemi žánry
V kinosále Evropského domu si každou druhou středu od 19:00 hod přijdou
na své fanoušci nekonvenčních evropských filmů. Z širokého spektra žánrů,
témat a filmařských přístupů evropské provenience si vybere každý. Jsme
ojedinělou alternativou běžné komerční nabídky – a navíc – vstup do našeho
kina je zcela zdarma!

Jak se o plánovaných akcích dozvíte?

Vstupte prosím a přesvědčte se o tom, že Evropský dům je ideálním místem
pro čerpání aktuálních informací, místem vstřícným pro setkávání nad
evropskými tématy, ale i místem chytré zábavy a sebevzdělávání.

Panelové diskuze

Na pravidelných debatních setkáních se 4 až 6 řečníky reprezentujícími
široké spektrum názorů můžete diskutovat o ekonomických tématech,
evropském vnitřním trhu, zahraniční politice, ekologii, demokracii a lidských
právech. Záměrem panelových diskuzí je přispět k informovanosti občanů
a zároveň podpořit celospolečenskou debatu o evropských otázkách.

Rádi byste:
❙ Našli alternativu ke komerční filmové nabídce?
❙ Uspořádali konferenci na evropské téma a hledáte prostory?
❙ Položili několik otázek svým poslancům Evropského parlamentu?
❙ Strávili hodinu svého volného času v knihovně a studovně... ...a ještě
si u toho vychutnali atraktivní výstavy z celé Evropy?

Evropský dům je prostorem pro Vás!

V Evropském domě pro Vás několikrát měsíčně pořádáme praktické
semináře na aktuální evropská témata. Vašimi průvodci jsou vždy nejméně
dva kvalifikovaní odborníci, politici, novináři, zástupci firem či neziskových
organizací. Na našich internetových stránkách naleznete také prezentace
jednotlivých přednášejících.

❙ Zeptejte se našich informačních pracovníků přímo v přízemí
Evropského domu.
❙ Sledujte denně aktualizované stránky Evropského domu
www.evropsky-dum.cz a získejte lepší přehled o připravovaných akcích.
❙ Staňte se našimi fanoušky na sítích Facebook a Twitter, získávejte
informace o našich akcích a zapojte se do probíhajících diskuzí.
❙ Zaregistrujte se k pravidelnému odběru informačního servisu o dění
v EU na stránkách:
Zastoupení Evropské komise v ČR: www.evropska-unie.cz
Informační kancelář Evropského parlamentu: www.evropsky-parlament.cz
Eurocentrum Praha: www.euroskop.cz/eurocentrum.praha
Evropský dům je Vaším místem setkávání.
Všechny akce jsou zde pro Vás zdarma.

Výstavy
Seznamte se s vítěznými pracemi mezinárodních soutěží!
Přízemí Evropského domu slouží jako galerie, kde v pravidelných cyklech
obměňujeme atraktivní výstavy fotografií a obrazů českých i zahraničních
autorů. Nezřídka zde máte možnost zhlédnout vítězné práce aktuálně
vyhlášených mezinárodních soutěží.

Knihovna a studovna
Chcete získat informace z první ruky a v klidu si přečíst nejnovější
publikace o EU?
Ať už se chystáte na referát o EU, píšete diplomovou práci či potřebujete
detailní informace o grantových možnostech, v naší knihovně se můžete
začíst do jedné z 4000 knih a 1700 publikací nebo si informace sami
dohledat na počítači ve studovně. Samozřejmostí je připojení na internet
a tisk Vámi požadovaných materiálů.
Všechny dostupné knihy naleznete v internetovém katalogu:
http://katalog.evropska-unie.cz/

Exkurze pro školy
Navštivte Evropský dům v rámci školního výletu či exkurze.
Sjednejte si schůzku s našimi pracovníky, rádi Vás provedou Evropským
domem a seznámí Vás s naší nabídkou. Svým studentům tím dáte víc,
než jsou samotné znalosti faktů o Evropské unii. Představíte jim originální
nástroj, díky němuž budou vždy u zdroje aktuálních informací týkajících
se jejich příležitostí ke studiu, stážím i práci v EU.
Více informací o vzdělávacích aktivitách naleznete na: www.euhrou.cz

