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EURODESK W EUROPIE

Eurodesk trzyma tempo

EURODESK.EU W NOWEJ ODSŁONIE
Europejska strona Eurodesku zmieniła swoje oblicze. Dotychczas była
szara i mało funkcjonalna, teraz jest
żółto-niebieska i ma bardzo wyraźny
przekaz – Eurodesk to sieć. Jej punkty są niemal w całej Europie, podobnie jak konsultanci, których można
wyszukać na interaktywnej mapce.

NOWA EUROPEJSKA BAZA OFERT DLA MŁODZIEŻY
Twoja organizacja oferuje wyjazdy na
zagraniczne staże, praktyki lub wolontariat? Oferty są bezpłatne lub niedrogie? Promuj je na stronie LastMinute Offers! Lastminute.eurodesk.eu
to serwis Eurodesku promujący międzynarodowe projekty mobilności
edukacyjnej.

WOLONTARIAT EUROPEJSKI W 5 MINUT
Z okazji Europejskiego Tygodnia Młodzieży Europejskie Biuro Eurodesku
przeprowadziło wywiady z byłymi
uczestnikami Wolontariatu Europejskiego. Dlaczego wyjechali? Czego się
nauczyli? Czy było warto? Opowiadają
Filip z Luksemburga, Aurelie z Belgii,
Pepijn z Belgii i Loic z Francji. Wywiady mają polskie napisy, o co zadbało polskie biuro Eurodesku. By znaleźć filmy, wpisz na YouTube: „EVS in
5 minutes”.

Uczestnicy wydarzeń zorganizowanych w ramach kampanii Time to Move w hiszpańskiej Cordobie

P

onad 1100 warsztatów i prezentacji dla ponad 60 tys. osób zorganizowali w ubiegłym
roku pracownicy sieci Eurodesk. Znaleźli też czas, by odpowiedzieć na 258 tysięcy pytań
i opracować publikacje, których nakład przekroczył milion egzemplarzy!
Osiągnięcia pracowników Eurodesku opisano w raporcie podsumowującym działalność
sieci w 2014 r. Jak policzono, pracownicy krajowych biur wzięli udział w ponad 5 tys. różnego rodzaju wydarzeń, w których uczestniczyło w sumie 1,5 mln Europejczyków.
Jeszcze skuteczniej Eurodesk docierał do młodzieży przez internet – strony zarządzane przez sieć zanotowały w ubiegłym roku 16,3 mln odsłon, a sam tylko Europejski Portal
Młodzieżowy – 15,2 mln. 

Konwencja Pracy
na rzecz Młodzieży

Europejskie spotkanie
Eurodesku w Brukseli

Pomoc młodym ludziom
w przejściu od dzieciństwa
do dorosłości – to najważniejsze zadanie pracowników młodzieżowych.

Co jest najważniejsze teraz – i czym się
zająć w przyszłości? Jak pracować, by
osiągnąć efekty – i kogo pozyskać do
współpracy? Na te pytania odpowiadali sobie uczestnicy marcowego europejskiego spotkania Eurodesku.

Tak uznali uczestnicy II Europejskiej Konwencji Pracy na rzecz Młodzieży (2730 kwietnia br.) w Brukseli. Zaproszeni goście przekonywali, że youth workerami są
wszyscy pracujący z młodzieżą lub działający na rzecz poprawy jej sytuacji. Do tego
grona można więc zaliczyć również pracowników sieci Eurodesk, której skuteczność
Komisja Europejska doceniła, powierzając jej promocję konferencji.

Gość spotkania, Antonio Silva Mendes
z Dyrekcji Generalnej KE ds. Edukacji i Kultury zwrócił uwagę, że jednym z ważnych
wyzwań dla sieci jest dotarcie do młodych
osób „spoza systemu”, niezrzeszonych
w żadnych organizacjach. Polskie biuro
Eurodesku z tym wyzwaniem radzi sobie
od lat, docierając pod strzechy za pośrednictwem punktów regionalnych i lokalnych.

KRAJ

?

NA POCZĄTEK SPYTAJ NAS

Wolontariat z koleżanką
Każdej wiosny, jeszcze zanim nadlecą
bociany, nadchodzi do nas dużo pytań
o wolontariat wakacyjny za granicą.
Młodzi ludzie pytają na przykład tak:
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TYLE OFERT – PROGRAMÓW I PROJEKTÓW – WOLONTARIATU
ZNAJDUJE SIĘ W WYSZUKIWARCE DOSTĘPNEJ NA STRONIE
EURODESK.PL W DZIALE EUROWOLONTARIAT

Młodzi piszą dla młodych
Krajowe Biuro Eurodesk Polska zaprosiło młodych Polaków do współpracy przy tworzeniu treści na Europejski Portal Młodzieżowy. Spośród kilkudziesięciu wybraliśmy
25 osób. Młodych, ambitnych, kreatywnych. Korespondenci EPM mają od 15 do 29
lat. Uczą się, studiują, pracują. W kwietniu poznali się na szkoleniu, polubili i zintegrowali. Teraz piszą artykuły dla swoich rówieśników. Z jakiem efektem? Patrz str. 4 „TE”.

Witam, mam 18 lat i chciałabym się dowiedzieć, czy ktoś bez doświadczenia za
granicą – jak ja – może wyjechać na wolontariat do innego kraju? Ja byłam tylko wolontariuszką w schronisku dla psów.
Chciałabym wyjechać na wakacje, ale nie
sama, tylko z koleżanką. Jeśli to możliwe
to gdzie szukać ofert?
Martyna (i Anka ☺)

Odpowiada
ŁUKASZ
SMOGOROWSKI
ekspert
Eurodesk Polska
Dla Martyny (i Anki ☺) mamy dobre
wieści – to jak najbardziej możliwe.
Na wolontariat za granicą wyjeżdża
z Polski mnóstwo wolontariuszy –
może nawet tylu, ile do Polski przylatuje wiosną bocianów. Część młodych ludzi uczestniczy w projektach
razem z koleżankami czy kolegami.
A i tak możliwości wyjazdu zwykle jest
dużo więcej niż chętnych.
By ułatwić przebrnięcie przez morze
ofert krótkoterminowych (czyli tzw.
workcampów), powstały specjalne
wyszukiwarki. Prowadzą je organizacje pośredniczące w wyjazdach, np.
Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu (workcamps.pl) i Stowarzyszenie „Jeden Świat” (jedenswiat.org.pl).
Możecie także skorzystać z wyszukiwarki na stronie:
eurodesk.pl/eurowolontariat

GRANT KWARTAŁU

Tu mieszkam, tu zmieniam
Pomysł, inicjatywa i chęć działania
– tylko tyle potrzeba, żeby starać się
o grant w programie Tu mieszkam, tu
zmieniam Fundacji BZ WBK. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej,
zwiększenie zaangażowania społecznego w kulturę i sztukę, ochrona środowiska czy współpraca między organizacjami – to niektóre z pomysłów,
które można otrzymać granty w wysokości od 4 do 10 tys. zł.

TEN I WIELE INNYCH PROGRAMÓW ZNAJDZIESZ
NA STRONIE: EURODESK.PL/NASZA-BAZA/GRANTY

WWW

NOWOŚĆ NA EURODESK.PL

Wyszukiwarka
wolontariatu za granicą
zaktualizowana!
Dostępna na stronie eurodesk.pl
wyszukiwarka programów i projektów międzynarodowego wolontariatu (podstrona Eurowolontariat) została zaktualizowana i wzbogacona
o nowe propozycje. Zawartość serwisu można przeszukiwać według tematyki, długości projektu i wieku poszukiwanych wolontariuszy.

DZIĘKI SZKOLENIOM EURODESK POLSKA MOJA INSTYTUCJA
OPRACOWAŁA KONCEPCJĘ PROJEKTU W PROGRAMIE ERASMUS+.
PRZEZ INTRANET EURODESKU ZNALEŹLIŚMY TEŻ PARTNERÓW

PROSTO
Z POLSKI

JOANNA WÓJTOWICZ | konsultantka regionalnego punktu Eurodesk Polska przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy

Święto młodych duchem
Prawie 4 tys. osób wzięło udział w wydarzeniach zorganizowanych przez 18 punktów
Eurodesk Polska w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży.

N

ajważniejszym wydarzeniem obchodów było Forum „jEsTeM aktywny” w Gdańsku,
którego współorganizatorem było Stowarzyszenie Morena, koordynujące sieć Eurodesk
Pomorze. Aktywne były również inne punkty wchodzące w skład sieci: 13 z nich przeprowadziło co najmniej jedną eurolekcję dla młodzieży, według autorskich scenariuszy Eurodesk Polska. W ramach ETM organizowano także konferencje, spotkania informacyjne,
pikniki, festyny i gry miejskie.
Sporo pracy mieli konsultanci Eurodesk Polska. Nie tylko współpracowali z konsultantami regionalnymi programu Erasmus+ podczas spotkań informacyjnych, ale także gościli
w lokalnych mediach, gdzie opowiadali o celach ETM.

CHOJNICE
Pięć zespołów, prezentujących różne gatunki muzyki, wystąpiło
w tym pomorskim mieście w trakcie koncertu PEACEMAKING FEST.
Motywem przewodnim była otwartość, różnorodność i wzajemna tolerancja. Wyczynom muzyków przysłuchiwało się ponad 150
osób. Inicjatorem koncertu była Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej, przy której działa lokalny punkt sieci Eurodesk.

GDAŃSK
Tu odbyły się najważniejsze wydarzenia związane z tegorocznym
ETM. W zorganizowanym Filharmonii Bałtyckiej forum „jEsTeM Aktywny” wzięło udział ponad 500 osób. Goście dyskutowali m.in.
o znaczeniu wykształcenia, sytuacji młodych na rynku pracy i zmianach w systemie edukacji. Elementem obchodów były również
spotkania informacyjne (m.in. z przedstawicielami FRSE) oraz targi projektów i organizacji.

KATOWICE
Konferencja, gra miejska, wystawa fotografii, eurolekcje i dyżury
doradców – zawodowych i obywatelskich. Tak wyglądał program
obchodów ETM w Katowicach. Organizator – należąca do sieci Eurodesk Polska Śląska Komenda Wojewódzka OHP – przygotowała
też pokazy psiego wychowania i zawody sportowe. Hasło wydarzeń
brzmiało „Co mówią mury” – uczestnicy na podstawie napisów na
budynkach próbowali opracować portret współczesnej młodzieży.

SZCZECIN
Głównym elementem obchodów ETM w stolicy Pomorza Zachodniego był Piknik Europejski. Jego uczestnicy mogli skorzystać z oferty
punktów informacyjnych (Eurodesk, Europe Direct, RODM) i wziąć
udział w działaniach organizowanych przez animatorów. Goście Pikniku malowali również swoje życzenia dla UE, słuchali baśni ludów
Europy oraz uczyli się tradycyjnych tańców.

RZESZÓW
Rzeszowskie uroczystości w ramach ETM zorganizowano w Wyższej
Szkole Informatyki i Zarządzania. Uczestnicy wydarzenia – ponad 300
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – poznawali przedsięwzięcia realizowane w ramach współpracy rozwojowej Unii z krajami
Afryki i Azji, a także prezentowali projekty zorganizowane w ich szkołach dzięki wsparciu UE. Organizatorami przedsięwzięcia były: rzeszowski punkt Eurodesk Polska, punkt Europe Direct Rzeszów oraz
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej.

BYDGOSZCZ
W Bydgoszczy młodzi ludzie wzięli udział m.in. w grze miejskiej. 26 licealistów poruszało się pomiędzy stacjami gry i rozwiązywało zadania sprawdzające znajomość krajów Unii. Zabawę przygotowała
grupa uczestników Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego, prowadzonego przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Bydgoszcz, działający przy Wyższej Szkole Gospodarki. 

EUROPEJSKI PORTAL
MŁODZIEŻOWY

POLSKA LIDEREM
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LICZBA ARTYKUŁÓW OPUBLIKOWANYCH
NA PORTALU PRZEZ EURODESK POLSKA
W PIERWSZYCH CZTERECH MIESIĄCACH 2015 R.

Co dobrego na portalu?
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300

PIERWSZA
KRAJÓW
PUBLIKUJĄCYCH NA EPM
NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ
MATERIAŁÓW

200

Oto wybór najciekawszych materiałów
opublikowanych na EPM w minionym
kwartale.

ZDROWIE / ZDROWIE FIZYCZNE
Używasz smartfona przed snem? Grozi ci bezsenność!
Coraz więcej młodych osób zaczyna cierpieć na problemy
ze snem – mówią lekarze. Powodem jest nie tylko stres,
ale również… używanie smartfonów!

Litwa

Cypr

PODRÓŻE / ROZPOCZNIJ PODRÓŻ
Belgia

Rumunia

Turcja

Włochy

Francja

Hiszpania

Niemcy

Polska
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Polskie biuro Eurodesku najlepiej na Starym Kontynencie dba o zawartość Europejskiego Portalu Młodzieżowego. Według statystyk
udostępnionych przez Komisję Europejską za pierwsze cztery miesiące tego roku, pod względem liczby opublikowanych materiałów
Polska zajmuje pierwsze miejsce w dwóch z trzech kategorii (artykuły i informacje o wydarzeniach). A czy ilość przechodzi w jakość?
O tym najlepiej przekonać się samodzielnie!
Wejdź na: portalmlodziezowy.eu.

DLACZEGO ZOSTAŁAM KORESPONDENTKĄ
EUROPEJSKIEGO PORTALU MŁODZIEŻOWEGO?
MICHALINA KORZENIOWSKA 20 lat, Rostarzewo
Bycie korespondentem to możliwość poznania
ludzi, którzy mają podobne spostrzeżenia.
Razem tworzymy zgraną ekipę.

1405 dni podróży dookoła świata
Rzucili niezłą pracę i pojechali w podróż dookoła świata, nie mając konkretnego planu. W 1405 dni przejechali Amerykę Północną i Południową, byli w Australii, Nowej
Zelandii i w Azji. O powrocie do Polski opowiadają Magda i Tomek Bogusz.

PRACA / PRACA I NAUKA
Praca i studia – duet trudny do pogodzenia?
W Polsce nadal przeważa model rozwoju, w którym wiedzę akademicką i doświadczenie zawodowe zdobywa się
odrębnie. Jak wynika z analiz Instytutu Badań Edukacyjnych, na początku pierwszego roku studiów tylko co piąty student pracuje zawodowo.

ZDROWIE / ZDROWIE PSYCHICZNE
Muskuły naszej woli, czyli o ćwiczeniu samokontroli
Dlaczego tak ciężko przychodzi wytrwanie w postanowieniach? I czy silną wolę da się „rzeźbić” jak muskuły?
Na hartowanie siły woli nie ma jednej recepty, ale pewne proste ćwiczenia wzmacniające samokontrolę mogą
być pomocne.

BARBARA ERLING 21 lat, Warszawa
Lubię wciąż stawiać sobie kolejne cele
do osiągnięcia. Każde nowe doświadczenie
rozwija, a kiedy mam je zebrać, jak nie teraz?

Twój Eurodesk – kwartalnik promocyjno-informacyjny Eurodesk Polska
www.eurodesk.pl/publikacje/twoj-eurodesk

AGATA WÓJCIK 18 lat, Szczecin

Wydawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – www.frse.org.pl,
Eurodesk Polska – www.eurodesk.pl

Chcę stawiać sobie kolejne wyzwania, a ten
projekt daje mi możliwość sprawdzenia
umiejętności pisania.
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