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PRIAMY PRÍSTUP K
EXKLUZÍVNEMU OBSAHU
DiscoverEU

Ako člen máš možnosť: 

• Spojiť sa s ďalšími cestovateľmi, dozvedieť 
sa o blížiacich sa stretnutiach a vymieňať 
si odporúčania o cestovaní, študovaní, 
varení, zaujímavých knihách či filmoch a 
veľa ďalšieho.

• Pomáhať tvarovať budúcnosť Európy 
zapájaním sa do iniciatív, ako sú Európske 
podujatie pre mládež či Európsky 
týždeň mládeže.

• Prispievať k udržateľnej budúcnosti 
prostredníctvom dobrovoľníckych 
programov ako Európsky zbor solidarity, 
ako aj prostredníctvom príležitosti 
vykonávať dobrovoľnícku činnosť na 
festivaloch a iniciatívach v celej Európe.

• Zúčastňovať sa na exkluzívnych súťažiach, 
ako sú pesničková výzva, zelená súťaž a 
veselé emotikonové a GIF výzvy.

• Naučiť sa nový jazyk alebo naučiť iných 
svoje zručnosti prostredníctvom programu 
mentorstva.

• Klásť otázky a získať užitočné informácie 
prostredníctvom priameho prenosu otázok 
a odpovedí a vďaka živému vysielaniu 
podujatí EÚ.

OPTIMÁLNY ZDROJ 
PRE ČLENOV

Vypočuj si to aj od iných – toto 
ambasádori iniciatívy DiscoverEU oceňujú 
na skupine na Facebooku: 

„Môžem jednoducho nadviazať 
kontakty s mnohými mladými 
Európanmi, ktorí majú rovnaké 
nadšenie pre objavovanie“  
Thanos, Grécko

„Dozviem sa o neskutočných 
miestach v Európe, o ktorých by som 
ináč ani nevedela, že existujú“  
Anabell, Španielsko

„Vynikajúci zdroj vedomostí“  
Karolina, Poľsko

„Tipy na cestovanie v Európe“  
Christina, Grécko

OBROVSKÁ, AKTÍVNA
KOMUNITA

Online komunita DiscoverEU rýchlo rastie! 
Každý mesiac* tam je…

…viac ako  
1 700 nových členov
…viac ako  
5 750 aktívnych členov
…viac ako  
1 050 nových príspevkov
…a viac ako  
6 550 komentárov! 
Každý deň tam nájdeš zaujímavé otázky 
a podnety od ostatných členov, nebudú 
tam chýbať ani perfektné nápady a tipy 
na cestovanie, nadviažeš  nove 
priateľstvá, a taktiež môžeš zdieľať a 
obdivovať jedinečné  fotografie zo svojich 
a iných dobrodružstiev. 

*Priemerný počet za mesiac v období 2018 – 2019.

 3 DÔVODY, PREČO SA PRIDAŤ 

 OFICIÁLNA SKUPINA NA 

 FACEBOOKU #DiscoverEU 
Skupina DiscoverEU ponúka omnoho viac tém ako len 

cestovanie. Je tiež o tom, byť súčasťou obrovskej online 

komunity cestovateľov. Tu sú 3 najlepšie dôvody, prečo 

sa na Facebooku pridať k oficiálnej skupine #DiscoverEU.

 NA ČO ČAKÁŠ? 
Pridaj sa do skupiny na Facebooku ešte 
dnes – a nezabudni sledovať European 
Youth na Facebooku, Instagrame a 
Twitteri pre ďalšie novinky 
a informácie.

@EuropeanYouthEU

EuropeanYouthEU

@European_Youth_EU

europa.eu/youth/discovereu_sk

https://european-youth-event.europarl.europa.eu/
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/
https://europa.eu/youth/solidarity_sk
https://www.facebook.com/groups/245370079553195
https://www.facebook.com/search/top/?q=EuropeanYouthEU
https://www.instagram.com/european_youth_eu/?hl=en
https://twitter.com/europeanyoutheu?lang=en
https://twitter.com/europeanyoutheu?lang=en
https://www.facebook.com/search/top/?q=EuropeanYouthEU
https://www.instagram.com/european_youth_eu/?hl=en
http://europa.eu/youth/discovereu_sk

