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KONKURS DISCOVEREU MA JUŻ ROK!
Rekordową popularnością cieszy się
unijna inicjatywa dla osiemnastolatków DiscoverEU, w ramach której
można wygrać darmowe bilety kolejowe po Unii Europejskiej. W trzech
dotychczasowych edycjach konkursu
wzięło udział blisko 275 000 młodych
Europejczyków, bilety wygrało prawie 50 000 z nich. Wielu z tych szczęśliwców po raz pierwszy miało okazję
wyjechać za granicę. W Polsce bilety
wygrywa średnio co czwarty uczestnik. Kolejna edycja i szansa na zrealizowanie podróży marzeń pod koniec
tego roku! Za promocję konkursu odpowiada sieć Eurodesk.

SERBIA W SIECI
Eurodesk rośnie w siłę. Nowym –
36 krajem, który przyłączył się do sieci, jest Serbia. Krajowe Biuro Eurodesku w Serbii mieści się w działającej
od 2002 r. Fundacji Tempus, pełniącej rolę Narodowej Agencji Programu
Erasmus+.
Nowym koleżankom i kolegom z Bałkanów życzymy wytrwałości w działaniach zwiększających dostęp młodych
Serbów do informacji o możliwościach
mobilności oraz aktywnej współpracy
w Europie.

Eliza Bujalska i Basia Moś odbierają nagrodę
od Tijany Stojanović (w środku), wiceprezydent
Erasmus Student Network

Współpraca dwóch organizacji z sieci Eurodesk Polska dała świetny efekt – główną
nagrodę w międzynarodowym konkursie.
Nagrody Eurodesk Awards przyznawane są od 2011 r. Ich misją jest docenienie zrzeszonych w sieci organizacji, które realizują niebanalne, innowacyjne i potrzebne młodzieży inicjatywy.
W kategorii Promocja mobilności zwyciężył projekt z Polski: Eurodesk Garden, zrealizowany przez dwa punkty – z Krakowa (Europe4Youth) i Mińska Mazowieckiego (Fundacja Rozwoju Międzykulturowego EBU). Jego celem było zachęcenie młodzieży do wyjazdu
na staże, studia i wymiany europejskie poprzez cykl spotkań, gier i imprez plenerowych.
Kluczowym elementem w projekcie było otwarcie w obu miastach ogródków informacji,
w których odbywały się spotkania z uczestnikami projektów, wolontariuszami, ekspertami, politykami. Wszystko w przyjaznej, luźnej atmosferze – na leżakach, przy ciasteczkach i kiełbaskach z grilla.
Przedstawicielki organizacji: Barbara Moś (Europe4Youth) i Eliza Bujalska (Fundacja
EBU) odebrały nagrodę podczas uroczystości w Brukseli, w której uczestniczyła m.in.
Themis Christophidou, dyrektor generalna z Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury (Komisja Europejska). 
Wywiad ze zwyciężczyniami na str. 4

Tak działaliśmy w roku 2018!
339 tys. odpowiedzi na pytania. 430 tys.
obserwujących w mediach społecznościowych. 12 mln wizyt na eurodesk.eu.
Europejskie biuro Eurodesku opublikowało raport z działalności sieci w 2018 r.
we wszystkich 35 krajach, w których
działa Eurodesk.
Raport opisuje najważniejsze inicjatywy i działania organizowane przez Eurodesk w ubiegłym roku, takie jak kampania Time to Move, w ramach której
odbyło się ponad 1000 wydarzeń. Sieć
wsparła także inicjatywę Komisji Europejskiej DiscoverEU.

W raporcie nie mogło zabraknąć informacji o osiągnięciach Eurodesk Polska. W 2018 r. wydaliśmy dwie publikacje, zarządzaliśmy bazą programów
grantowych liczącą ponad 500 rekordów, przeprowadziliśmy blisko 1000 lekcji i warsztatów dla młodzieży. Organizacje należące do polskiej sieci po raz
pierwszy mogły starać się o dofinansowanie na projekty informacyjne (jednym
z dofinasowanych pomysłów był opisywany wyżej Eurodesk Garden!).
Raport dostępny jest na europejskiej
stronie Eurodesku – eurodesk.eu.
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– TYLE DNI ZOSTAŁO DO BIEGU ERASMUSA+. BRAK LICZBY TO NIE BŁĄD. TO ZAGADKA. NIE TAKA
TRUDNA. BIEG ODBĘDZIE SIĘ 28 WRZEŚNIA. A DZIŚ MAMY… SPRAWDŹ I OBLICZ. ROZWIĄZANIE
WPISZ NA POCZĄTKU AKAPITU. A POTEM… ZAPLANUJ TRENINGI.

– tylu spodziewamy się biegaczy.
Tyle też będzie atrakcyjnych pakietów
startowych. Każdy zawodnik otrzyma
wysokiej jakości techniczny ubiór
biegowy: bezrękawnik, opaskę i rękawki.
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– tylu biegaczy i biegaczek (niemal po równo!)
wzięło udział w poprzednich edycjach Biegu
Erasmusa+. Ubiegłoroczna odbyła się na PGE
Narodowym i był to pierwszy w historii stadionu
bieg w całości rozgrywany na jego płycie.
– tyle okrążeń na 400-metrowym stadionie
lekkoatletycznym AWF-u Warszawa pokona
każda drużyna sztafetowa podczas Biegu
Erasmusa+. Jak łatwo policzyć, sumuje się
to do pełnego olimpijskiego dystansu 10 km.

Bijący puls
Erasmusa

28 września 2019 r. w stolicy rozlegnie się tętent. Nie będzie to jednak tętent końskich kopyt na słynnym torze na
Służewcu, tylko odgłos setek biegowych butów na stadionie
lekkoatletycznym warszawskiego AWF-u. Tego dnia odbędzie się
trzecia edycja międzynarodowego, charytatywnego, sztafetowego
Biegu Erasmusa+, który – także trzeci raz – organizuje Krajowe Biuro Eurodesk Polska wespół w zespół z działem promocji FRSE. Wydarzenie jest częścią Europejskiego Tygodnia Sportu oraz Europejskiej Nocy
Sportu, a patronat nad nim objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki. Więcej informacji na stronie: erasmusplus.org.pl/wydarzenia-specjalne/bieg-erasmus

– tylu młodych zawodników
weźmie udział w biegu
dziecięcym. Zmagać się będą na
różnych dystansach i w różnych
kategoriach wiekowych.

– taki procent
kwoty uzyskanej
z opłat za pakiety
startowe wesprze cel
charytatywny biegu.

Europejski Tydzień Młodzieży

Europejski Wykład Otwarty

9 maja ogrody Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przemieniły się w królestwo
młodzieży! Z okazji Europejskiego Tygodnia
Młodzieży Eurodesk przygotował kawiarenkę z ekspertami oraz warsztaty, które odbyły się w… piętrowym autobusie! Tematyka?
Ciekawa i na czasie: wolontariat międzynarodowy i eurowybory.

Łukasz Smogorowski, konsultant Krajowego
Biura Eurodesk Polska, poprowadził 4 czerwca w Warszawie wykład „Europejskie wakacje – podróżuj i pomagaj dzięki programom
wolontariatu, praktyk i staży”. Uczestnicy dowiedzieli się, jak zdobywać doświadczenie
życiowe i zawodowe za granicą, a nawet pracowali nad własnymi projektami. Mamy nadzieję, że niektóre z nich uda się zrealizować!

Parada Schumana
11 maja spotkaliśmy się z Wami na stoisku
w Miasteczku Schumana w Warszawie. Nasi
konsultanci przygotowali koło fortuny, fotobudkę, a dla najmłodszych – malowanie
twarzy. Na stoisku można było zapoznać
się z publikacjami Eurodesku – największą popularnością cieszyły się te o stażach
i wymianach.
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OSÓB WYRUSZY W PODRÓŻ W RAMACH TRZECIEJ EDYCJI KONKURSU DISCOVEREU.
NA LIŚCIE REZERWOWEJ JEST PONAD 74 TYS. OSIEMNASTOLATKÓW.

WITAMY NA POKŁADZIE!
Przez trzy upalne czerwcowe dni gościliśmy w Warszawie nowych konsultantów Eurodesk Polska. Mapa naszej sieci powiększyła się o kolejne miasta: Kalisz, Kostrzyn nad Odrą, Konin, Kołobrzeg i Dąbrowę Górniczą. Szkolenie obejmowało
m.in. poznanie historii, struktury, narzędzi Eurodesku oraz eurodeskowego know-how związanego z udzielaniem informacji, promocją i public relations. W programie znalazło się też
jednodniowe szkolenie z programu Erasmus+. A co było najważniejsze dla uczestników? Ewaluacja (anonimowa) nie pozostawia wątpliwości: poznanie nowych inspirujących osób
z organizacji i instytucji z całej Polski. Pojawiły się już pierwsze wspólne pomysły! Tak właśnie działa Eurodesk.

PROSTO
Z POLSKI

DLACZEGO PRZYSTĄPILIŚMY DO EURODESKU?
BRAK WIEDZY SKAZUJE
NA WYKLUCZENIE
DOMINIKA PFEIF

Zespół Szkół Mechanicznych
im. Bolesława Krzywoustego, Eurodesk Kołobrzeg

Zachwyca nas wachlarz możliwości, które
stworzono młodym Europejczykom dzięki
programom finansowanym ze środków budżetu Unii Europejskiej.
Niestety w małych miejscowościach, a szczególnie na obszarach
wiejskich, wiedza na ich temat jest znikoma. Przyłączając się do
sieci Eurodesk, chcielibyśmy otworzyć młodych ludzi na piękne
doświadczenia, które mogą stać się ich udziałem. Zdajemy sobie
bowiem sprawę, że brak wiedzy skazuje na wykluczenie. Liczymy na
wiele inspiracji od innych organizacji, bo uwielbiamy się rozwijać.

PRZYSTĄPIENIE DO EURODESKU
OTWIERA NOWE MOŻLIWOŚCI
GRAŻYNA NARTOWSKA-KIJOK
Federacja Mazowia,
Eurodesk Warszawa
Nowi konsultanci Eurodesk Polska

PROJEKTY NIE DO ODRZUCENIA
Intensywne – to słowo, które najlepiej opisuje seminarium, którego celem było napisanie projektów do programu Erasmus+.
We włoskim Riccione spotkało się kilkunastu multiplikatorów –
z Włoch, Bułgarii, Węgier, Turcji i Polski, którą reprezentowały
Marlena Pujsza-Kunikowska z Leszna i Eliza Bujalska z Mińska
Mazowieckiego. Przez 5 dni starały się stworzyć projekt w iście
włoskim stylu, czyli nie do odrzucenia. Ich pracę każdego dnia
oceniał trener i ewaluator projektów. Sformułowanie wspólnej
idei projektu, praca w grupie i kompleksowość aplikacji sprawiły, że seminarium było nie lada wyzwaniem. Ale wszyscy dali
radę i teraz nie mogą się doczekać, by w październiku złożyć
wypracowane w pocie czoła projekty.
Uczestniczki
seminarium wraz
z organizatorami
z Eurodesk Italy

Celem działania Federacji Mazowia jest między
innymi wspieranie mazowieckich organizacji
pozarządowych w rozwoju i skutecznym działaniu na rzecz lokalnych
społeczności. Przystąpienie do Eurodesku otwiera nam i naszym
członkom nowe możliwości. Po pierwsze – inspiruje nas do działania,
a po drugie – dzięki zdobytej wiedzy, narzędziom i kontaktom
pozwala upowszechniać informacje skierowane do młodzieży.
Cieszymy się, że mogliśmy dołączyć do szacownego grona osób
pracujących wspólnie na rzecz następnych europejskich pokoleń.

CZŁONKOSTWO W EURODESKU
TO OGROMNA WARTOŚĆ
MAGDALENA WICZEWSKA

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości,
Eurodesk Kalisz

Eurodesk w Kaliszu to szansa dla młodych osób
na rozwój ich pasji, poszerzenie horyzontów,
wzmocnienie kompetencji i pogłębienie wiedzy. Zdajemy sobie
sprawę, że wykorzystanie pełnych możliwości, jakie daje Unia
Europejska, łączy się z dostępem do informacji, a także z
działaniami animacyjnymi w lokalnych środowiskach. Członkostwo
w sieci Eurodesk stanowi dla nas ogromną wartość. Wspaniale
jest współpracować z osobami, które chętnie dzielą się swoim
doświadczeniem, pomysłami i, co najważniejsze, są otwarte
na realizację wspólnych projektów.
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– TO REKORDOWA LICZBA PROJEKTÓW, KTÓRE ZGŁOSZONO W KONKURSIE EURODESK AWARDS W 2019 R.
NAGRODY PRZYZNANO W TRZECH KATEGORIACH: AKTYWNE OBYWATELSTWO, PROMOCJA MOBILNOŚCI
I PROJEKTY SOLIDARNOŚCI.

Plus milion do inspiracji

The best of EPM

O tym, czy trudno jest pracować w duecie i jak sprawić, by burmistrz miasta wrzucił na luz rozmawiamy ze zwyciężczyniami
konkursu Eurodesk Awards: Elizą Bujalską i Basią Moś.
Mińsk Mazowiecki i Kraków są bardzo aktywnymi punktami Eurodesku. Jaki jest Wasz przepis na sukces?
Basia: Zgłaszajcie projekty do konkursów! Fajne inicjatywy po
prostu trzeba promować, a nagrody to plus milion do rozpoznawalności, inspiracji i upowszechniania dobrych praktyk.
Jak wpadłyście na pomysł Eurodesk Garden?
Eliza: W pogaduchach o naszej rzeczywistości okazało się, że
EBU kosi trawę, a Europe4Youth podlewa kwiatki starszej pani
pod oknami, czyli oba nasze punkty mają dostęp do pokaźnego podwóreczka. A jak trawa, to najlepiej jeszcze leżak i piknik.
I tak powstał eurodeskowy ogródek.
Czy młodzież lepiej się czuła w takiej nieformalnej przestrzeni niż
w biurze?
Eliza: Bez dwóch zdań! Informacja na trawie to bardzo chwytliwe hasło. U nas nawet burmistrz miasta wrzucił na luz, wcinał smakołyki przygotowane przez zagranicznych wolontariuszy i gawędził z Wawrzyńcem, koordynatorem sieci Eurodesk
w Polsce – obaj zaszczycili nas obecnością na konferencji tuż
przed piknikowaniem.
Nad projektami lepiej myśli się samemu czy w grupie?
Basia: Zdecydowanie wolę pracować nad pomysłami w grupie
osób takich jak Eliza – energicznych, kreatywnych, niebojących
się improwizować, z którymi taki proces to sama przyjemność.
Sama natomiast wolę przekuwać pomysły i idee w treści: pisać
wnioski, posty, artykuły. Nasz projekt na szczęście nie wymagał daleko idących kompromisów, bo mamy z Elizą podobne
wizje i temperamenty.
Wręczenie nagród odbyło się w Brukseli. Jak je wspominacie?
Eliza: To było cudowne uczucie opowiadać kolegom i koleżankom po fachu o tak prostym, a jednocześnie innowacyjnym projekcie, czuć iskierki inspiracji i widzieć, jaką frajdę mają ze słuchania. Jest mi bardzo miło, że nasze działania zostały tak pięknie
wyróżnione. Pękam z dumy, że takie niepozorne miasteczko jak
Mińsk Mazowiecki miało okazję odbierać nagrodę w Brukseli!
A jakie plany na przyszłość?
Basia: Mamy niecne plany podboju świata, a oprócz tego kolejny Eurodeskowy Konkurs Grantowy i projekt, który nas zbliży
do sensownej polityki młodzieżowej w Polsce.
Eliza: Nie można spoczywać na laurach. Eurodeskowe nagrody zobowiązują do kolejnych wyzwań! Możemy też zdradzić, że
w tym roku jeszcze intensywniej opieramy się na sieciowaniu.
Pełna wersja wywiadu na Europejskim Portalu Młodzieżowym w zakładce Zabierz głos!/Historie sukcesu.

Najciekawsze artykuły opublikowane
na Europejskim Portalu Młodzieżowym
w minionym kwartale

NAUKA / UCZENIE SIĘ POZASZKOLNE
Studiowanie za granicą było dla mnie szkołą życia
Jak to się stało, że Marcelina studiowała w czterech krajach,
odbyła staże w trzech i zna angielski, hiszpański, portugalski i rosyjski? Wszystkiemu winny jest program Erasmus+!
Odkryj historię ambitnej studentki prawa, która stała się
prawdziwą obywatelką Europy.

NAUKA / SZKOLENIA
Erasmus+. Nie tylko praktyki zawodowe,
ale i przygoda!
Londyn – stolica Wielkiej Brytanii i jedna z największych metropolii świata. Wyjazd do tego miasta na praktyki zawodowe to dla wielu nieosiągalne marzenie – dzięki programowi Erasmus+ taką szansę dostali uczniowie klas trzecich
Technikum Ekonomicznego nr 8 z Warszawy.

www.portalmlodziezowy.eu

CZY WIESZ, ŻE…
za sukcesem Europejskiego Tygodnia Młodzieży stoi właśnie
nasz portal? To na nim można było rejestrować wydarzenia
i sprawdzić, co dzieje się w okolicy. Organizacje z całej Polski przygotowały ponad 50 wydarzeń, m.in. międzynarodowe
karaoke, warsztaty na Instagramie czy śniadanie europejskie.
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