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AKTUALNOÂCI EURODESKU
Oceƒ „Twój Eurodesk”
„Twój Eurodesk” obchodzi ma∏y jubileusz. W∏aÊnie trzymasz w r´ku 10. wydanie naszej gazetki. Pierwszy numer ukaza∏ si´ w kwietniu
2005. DziÊ otrzymuje jà ponad 1100 organizacji i instytucji. Nasz newsletter staraliÊmy si´
udoskonalaç dokonujàc mniej lub bardziej zauwa˝alnych zmian. Wraz ze zmianà logo Eurodesk Polska, zmieniliÊmy winiet´ „Twojego Eurodesku”, wprowadzaliÊmy nowe kategorie
wiadomoÊci, staraliÊmy si´ bardziej dopasowaç treÊç do potrzeb organizacji m∏odzie˝owych i instytucji dzia∏ajàcych na rzecz
m∏odzie˝y. Dlatego zrezygnowaliÊmy z zamieszczania informacji przeznaczonych dla
odbiorców indywidualnych. Te wszystkie
zmiany wprowadzaliÊmy jednak troch´ „na
wyczucie”. Teraz – z Waszà pomocà – chcemy
je zweryfikowaç.
Wszystkich odbiorców „Twojego Eurodesku”
uprzejmie i goràco prosimy o wype∏nienie,
i odes∏anie nam ankiety ewaluacyjnej „Twojego
Eurodesku”, której drukowanà wersj´ za∏àczamy do tego numeru. Wasze odpowiedzi pozwolà nam oceniç, co jest w „Twoim Eurodesku” dobre a co z∏e. Co trzeba poprawiç,
a z czego zrezygnowaç. Sami nie jesteÊmy
w stanie tego obiektywnie i rzetelnie oceniç.
A chcemy ˝eby nasza gazetka by∏a – zgodnie
z jej nazwà i misjà – faktycznie Wasza. Wype∏nionà ankiet´ prosimy przes∏aç faksem. Mo˝na
jà równie˝ wype∏niç w internecie – www.eurodesk.pl/ankieta. Na Wasze opinie czekamy do
30 listopada. Wyniki ewaluacji postaramy si´
podaç w grudniowym numerze „TE”.
Ankiety mo˝na wype∏niç anonimowo, ale...
wÊród osób, które podadzà swoje dane rozlosujemy gad˝ety Eurodesk Polska (kubki, smycze, koszulki, radyjka). Uwaga: pytania ankiety dotyczà tylko i wy∏àcznie newslettera „Twój
Eurodesk”. Ewaluacja nie obejmuje biuletynu
Programu M¸ODZIE˚.
Redakcja „Twojego Eurodesku”

Europraca – porównywarka
NowoÊç na stronie Eurodesk Polska. Podstrona „Mania porównywania” wzbogaci∏a si´
o porównywark´ pracy w 27 krajach europejskich. Za jej pomocà mo˝na porównaç warunki pracy np. zarobki, p∏ace minimalne, zasady podejmowania pracy przez osoby nieletnie, czy sektory, w których naj∏atwiej znaleêç
zatrudnienie. Praca w Europie to trzecia kategoria eurodeskowej porównywarki. Pozosta∏e dwie to studiowanie i wolonariat w Europie.

EURONEWSY
Polak laureatem konursu dla
m∏odych naukowców
Jednym z laureatów tegorocznego konkursu Unii
Europejskiej dla M∏odych Naukowców jest Polak
Tomasz Wdowik, który ex aequo z naukowcami
z Austrii i Niemiec, zajà∏ 1 miejsce. Mi´dzynarodowe jury doceni∏o prac´ Polaka na temat syntezy
zwiàzku chemicznego, który mo˝na wykorzystaç
w leczeniu chorób serca z grupy tzw. beta-blokerów. Konkurs dla m∏odych naukowców organizuje Komisja Europejska. W tym roku wzi´∏o w nim
udzia∏ ponad 120 naukowców w wieku 15-20 lat
z 33 krajów. Ceremonia przyznania nagród odby∏a
si´ pod koniec wrzeÊnia w Sztokholmie. Laureaci
otrzymali nagrody w wysokoÊci 5000 euro.

Studenci z UE pojadà do USA
Ponad 6 tysi´cy studentów i nauczycieli akademickich z Unii Europejskiej wyjedzie na stypendia do
USA dzi´ki porozumieniu o wspó∏pracy w zakresie szkolnictwa wy˝szego i kszta∏cenia zawodowego. Na realizacj´ programu Unia wyda w najbli˝szych siedmiu latach 45 mln euro. Wymiany
b´dà si´ odbywa∏y w ramach stypendiów Schumana-Fulbrighta. Dotychczas korzysta∏o z nich zaledwie kilkunastu Europejczyków rocznie.

pory paƒstwa cz∏onkowskie przenios∏y na noÊniki
cyfrowe jedynie niewielkà cz´Êç swoich zbiorów
kulturowych. Komisja Europejska zach´ca kraje
cz∏onkowskie do przyspieszenia tego procesu.

Nieletni i telefony komórkowe
Komisja Europejska prowadzi konsultacje w sprawie ryzyka zwiàzanego z korzystaniem przez nieletnich z telefonów komórkowych. Odpowiedzi
na pytania kwestionariusza – po angielsku, francusku lub niemiecku – nale˝y przes∏aç do 16 paêdziernika 2006 r. Szczegó∏y i formularz na stronie:
http://europa.eu.int/information_society/activities/sip/public_consultation/index_en.htm

Internet w szko∏ach
96% szkó∏ w Europie ma dost´p do internetu –
wynika z badaƒ przeprowadzonych na zlecenie
Komisji Europejskiej. Ponad 2/3 europejskich szkó∏
posiada szybkie ∏àcza. Najwi´cej w Skandynawii,
Estonii, Holandii i na Malcie. Najmniej – w Grecji,
na Cyprze, Litwie i w Polsce. Dla porównania ju˝
w roku 2003 szerokopasmowe ∏àcza internetowe
posiada∏o 95% szkó∏ publicznych w Stanach Zjednoczonych. Badania dost´pnoÊci do internetu
w europejskich szko∏ach przeprowadzono wiosnà
tego roku w krajach UE, Norwegii i Islandii.

KONKURSY
Dialog mi´dzykulturowy i m∏odzie˝
Komisja Europejska zamieÊci∏a w internecie ankiet´, na podstawie której okreÊli wytyczne dla
projektów sk∏adanych w ramach Europejskiego
Roku Dialogu Mi´dzykulturowego (2008). Ankieta sk∏ada si´ z trzech pytaƒ. Komisja pyta o metody i przyk∏ady wymiany doÊwiadczeƒ w Europie,
jak anga˝owaç w projekty unijnà m∏odzie˝ i jak
trafiç do m∏odzie˝y z informacjà. Ankiet´ mo˝na
wype∏niç do 30 paêdziernika – po angielsku, francusku lub niemiecku. Indywidualnie lub w imieniu
organizacji. Bud˝et Europejskiego Roku Dialogu
Mi´dzykulturowego wyniesie 10 milionów euro.
Adres ankiety: http://ec.europa.eu/culture/eac/dialogue/call_idea_en.html.

Nagroda za rozwiàzania
ekologiczne
Nagrod´ w wysokoÊci 50 tys. dolarów mo˝e
otrzymaç autor praktycznego i uniwersalnego
pomys∏u chroniàcego Êrodowisko naturalne.
Poszukiwane sà rozwiàzania m.in. z zakresu recyklingu, ochrony zasobów wodnych, wykorzystania energii odnawialnej. Do konkursu mo˝na
zg∏aszaç si´ indywidualnie lub w zespole. Opis
projektu, nie d∏u˝szy ni˝ 500 s∏ów, nale˝y przes∏aç do 31 paêdziernika 2006 r. Konkurs organizuje Uniwersytet Êw. Andrzeja w Szkocji. Wi´cej na stronie: www.thestandrewsprize.com

Europejska biblioteka cyfrowa

Âwiatowa Nagroda WolnoÊci Prasy
im. Guillermo Cano 2007

Unia Europejska chce stworzyç cyfrowà bibliotek´ zasobów kulturowych Europy. W 2008 r. ma
si´ w niej znaleêç dwa miliony ksià˝ek, filmów, fotografii i manuskryptów. Dwa lata póêniej z bibliotekà majà byç powiàzane elektroniczne zasoby wszystkich bibliotek, archiwów i muzeów
w Europie. „Mieszkaniec Finlandii b´dzie móg∏ ∏atwo dotrzeç do elektronicznych ksià˝ek i zdj´ç z bibliotek, archiwów i muzeów w Hiszpanii, a Holender
znajdzie w internecie historyczny materia∏ filmowy
z W´gier” – takà wizj´ funkcjonowania biblioteki
przedstawi∏a Viviane Reding, komisarz ds. spo∏eczeƒstwa informacyjnego i mediów. Jednak do tej

To przyznawana przez UNESCO nagroda dla
osoby, organizacji lub instytucji, która swoim
dzia∏aniem przyczyni∏a si´ do obrony lub promocji wolnoÊci prasy na Êwiecie. Zwyci´zca otrzyma 25 tys. dolarów. Do 31 listopada 2006 r. nominacje mogà sk∏adaç cz∏onkowie Organizacji
Narodów Zjednoczonych, regionalne i mi´dzynarodowe organizacje, a tak˝e pozarzàdowe organizacje zwiàzane z dziennikarstwem i wolnoÊcià prasy. Wi´cej na stronie:
h t t p : / / p o r t a l . u n e s c o . o r g / c i / e n / e v. p h p -URL_ID=22727&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

NIE PRZEGAP TERMINÓW
Wybrane programy polskie i europejskie z bazy danych Eurodesku, których terminy sk∏adania wniosków up∏ywajà w ciàgu najbli˝szych
dwóch miesi´cy. Baza jest na bie˝àco uzupe∏niana i aktualizowana. Opisy programów znajdujà si´ na stronie: www.eurodesk.pl/nieprzegap
Program
Termin sk∏adania wniosków

Opis

Kontakt

Tempus III

Celem programu jest restrukturyzacja
szkolnictwa wy˝szego na Ba∏kanach
Zachodnich, w krajach Europy ÂrodkowoWschodniej, Azji Centralnej i krajów Basenu
Morza Âródziemnego.

DG Education and Culture Tempus European
Commission
200 rue de la Loi, B-1049 Bruksela, Belgia
Tel. +32 2 2991111; Fax +32 2 2955 719
tempus@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/tempus/index_en.html

Nagroda za najlepsze rozwiàzania
w dziedzinie elektronicznych kursów
szkoleniowych i doskonalàcych.

MediaLab FH Karlsruhe
Moltkestrasse 30, D-76133 Karlsruhe, Niemcy
Tel. +49 721 925 -1477 (-1522) Fax +49 721 925 1509
info@eurelea.de, www.eurelea.de
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Europejska Nagroda
e-learning - EureleA
2006-10-15

DAAD Stypendia na podró˝e Stypendia skierowane do grup studentów z
grupowe do Niemiec dla
wszystkich kierunków na wizyty w
polskich grup studenckich
niemieckich uczelniach.

DAAD
ul. Czeska 24, 03-902 Warszawa
Tel. (22) 616 13 08, 617 48 47 Fax (22) 616 12 96
daad@daad.pl
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Europejska Nagroda
MobilnoÊci Pracowników
2006-10-15

Edukacja Rozwojowa
2006-10-17

Program Azja-Link
2006-10-19

EContentplus
2006-10-19

INTI - Integracja
obywateli paƒstw
trzecich

Nagrody dla osób, firm, stowarzyszeƒ i
innych grup interesu, które w istotnym
stopniu przyczyni∏y si´ do zwi´kszenia
mobilnoÊci w 2006 roku - pokazujàc korzyÊci
i wyzwania pracy zagranicà lub jej zmiany.

DG EMPL D.8. Employment, Social Affairs & Equal
Opportunities
European Commission
DG Employment and Social Affairs
B – 1049, Bruksela, Belgia
Email: eywm2006@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/employment_social/workersmobility_2
006/index.cfm?id_page=291

Dofinansowanie projektów przyczyniajàcych
si´ do poszerzenia wiedzy Polaków na temat
mi´dzynarodowego rozwoju.

Fundacja Edukacja dla Demokracji
ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
Tel. (22) 635 40 06 Fax (22) 635 40 06
edudemo@edudemo.org.pl, www.edudemo.org.pl

Program wspiera wspó∏prac´ pomi´dzy
instytucjami szkolnictwa wy˝szego z Unii
Europejskiej i z po∏udniowej Azji, Azji
po∏udniowo-wschodniej oraz z Chin.

DG AIDCO D.6 – Asia EuropeAid
Co-operation Office
European Commission
Rue de Geneve 1, B-1140 Bruksela, Belgia
Fax +32 2 298 48 63
europeaid-asia-link@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/projects/asialink/index_en.htm

Program majàcy na celu zwi´kszenie
dost´pnoÊci, przydatnoÊci i wykorzystania
treÊci cyfrowych w Europie, u∏atwienie
powstawania i rozpowszechniania informacji
b´dàcych w interesie publicznym na poziomie
Wspólnoty.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa
Tel. 22 529 25 91 Fax 22 529 25 85
anna.bramska@mnii.gov.pl

Program promujàcy integracj´ w paƒstwach
Unii Europejskiej osób nie b´dàcych
obywatelami UE.

DG JAI B.4 - INTI preparatory projects
DG Justice and Home Affairs European Commission
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruksela, Belgia
Fax +32 2 298 03 06
JLS-INTI@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/inti/funding_inti
_en.htm

Konkurs dotacyjny dla organizacji
pozarzàdowych na przygotowanie szkoleƒ
dla m∏odzie˝y aktywnie dzia∏ajàcej na rzecz
lokalnych spo∏ecznoÊci.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament M∏odzie˝y i Wychowania
Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
Tel. +48 22 628 04 61; 629 72 41
www.men.waw.pl

Wsparcie dla projektów informacyjnych,
których celem b´dzie podniesienie
znajomoÊci Parlamentu Europejskiego; jego
roli i sposobu dzia∏ania.

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
w Polsce
ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa
Tel. 22 595 24 70 Fax 22 595 24 80
epwarszawa@europarl.europa.eu

2006-10-20

Dotacje na szkolenia
dla m∏odzie˝y
2006-10-25

Projekty informacji
europejskiej
2006-10-27

EUROWARDS Europejska Nagroda dla
m∏odych przedsi´biorców
2006-10-31

Nagroda ma na celu wspieranie
przedsi´biorczoÊci jako metody stymulowania
wzrostu gospodarczego i przeciwdzia∏ania
bezrobociu.

EUROWARDS Spirit of Enterprise Group
Avenue de la Ch´naie, 167, B-1180 Bruksela, Belgia
Tel. +32 2 372 10 73 Fax +32 2 372 10 73
info@eurowards.com, www.eurowards.com

Program M∏odzie˝

Dofinansowanie projektów m∏odych ludzi w
ramach Wymiany M∏odzie˝y, Wolontariatu
Europejskiego, Inicjatyw M∏odzie˝owych i
Dzia∏aƒ Wspierajàcych.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu M∏odzie˝
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel. 22 622 37 06 Fax 22 622 37 08
www.youth.org.pl

Konkurs na inicjatywy wspierajàce dialog
mi´dzykulturowy w krajach cz∏onkowskich
UE i paƒstwach basenu Morza Âródziemnego.

Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the
Dialogue between Cultures
P.O. Box 732 Mansheya Alexandria 21111 - Egipt
Tel. +20 3 482 0342 Fax +20 3 482 0471
questions@euromedalex.org, www.euromedalex.org

Kilkutygodniowe sta˝e dla pracowników
trzeciego sektora z Europy Ârodkowej
w instytucjach pozarzàdowych w krajach
Europy Zachodniej

European Foundation Centre (EFC)
51, rue de la Concorde, 1050 Bruksela, Belgia
Tel. +32 2 508 3782 Fax +32 2 512 3265
w.gnauck@efc.be,
www..efc.be/projects/ifp/

Program pomocy osobom z uszkodzeniem
s∏uchu w dost´pie do edukacji i kultury. O
dofinansowanie mogà ubiegaç si´ uczelnie i
instytucje kultury.

Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe∏nosprawnych
Al. Jana Paw∏a II 13,00-828 Warszawa
Tel. 22 620 03 51
www.pfron.org.pl
Akademickie Inkubatory Przedsi´biorczoÊci
Pl. ˚elaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa
Tel.: (22) 582 61 17
biuro@inkubatory.pl, www.inkubatory.pl

2006-11-15

Celem konkursu jest wy∏onienie autorów
najlepszych pomys∏ów na biznes i
umo˝liwienie im za∏o˝enia firmy w
Akademickich Inkubatorach
Przedsi´biorczoÊci.

Stypendium Joseph
Conrad PROVIDENT

Stypendia w Wielkiej Brytanii dla
pracowników III sektora.

British Council
Al. Jerozolimskie 59, 00-697 Warszawa
Tel.: +48 (22) 695 59 00, Fax: +48 (22) 621 99 55
info@britishcouncil.pl, www.britishcouncil.org.pl

Fundusz wspiera dzia∏ania organizacji
pozarzàdowych z nowych paƒstw
cz∏onkowskich UE na rzecz spo∏eczeƒstwa
obywatelskiego i debat dot. rozwoju UE.

Presidency Fund
115 Rue Stévin, Brussels, Belgia 1000
Tel. +32 2 234 62 20
ssaldanha@presidencyfund.org,
www.presidencyfund.org

Erasmus Mundus jest programem wspó∏pracy
i mobilnoÊci w sferze szkolnictwa wy˝szego
pomi´dzy krajami Unii Europejskiej a tzw.
„krajami trzecimi” (krajami partnerskimi).

DG AGRI B.1 - Relations with non-governmental
organizations DG Agriculture European Commission
200 rue de la Loi, B-1049 Bruksela, Belgia
Tel. + 32 2 299 1111 Fax + 32 2 299 17 61
agri-grants@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/index_en.htm

Program wspierajàcy polskie organizacje,
inicjatywy i nieformalne grupy kobiece. Etap
II dotyczy realizacji projektów kobiecych.

OÊKA OÊrodek Informacji Ârodowisk Kobiecych
ul. Pi´kna 66 a, 00-672 Warszawa
Tel. 22 622 97 92 Fax 22 622 13 26
oska@oska.org.pl, www.oska.org.pl

Program wspó∏finansujàcy wymiany
m∏odzie˝y z Polski i Ukrainy.

Narodowe Centrum Kultury
ul. Wiejska 12 a, 00-490 Warszawa
Tel. (22) 44 76 100
nck@nck.pl, www.nck.pl

Program wspiera finansowo wspó∏prac´
kulturalnà, wymiany naukowe i badania,
edukacj´, wymiany m∏odzie˝owe i
wspó∏prac´ transgranicznà.

Mi´dzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Drotárska cesta 46, 811 02 Bratys∏awa, S∏owacja
Tel. 00421-2-6720 7111 Fax 00421-2-5935 4180
visegradfund@visegradfund.org,
www.visegradfund.org

Wsparcie finansowe na nauk´ w duƒskich
instytucjach edukacji nieformalnej Folkehojskolernes (szko∏ach folkowych) dla
osób z nowych paƒstw cz∏onkowskich UE.

Hojskolernes Hus - Duƒskie Szko∏y Folkowe
Nytorv 7, 1450 Kobenhavn, Dania
Tel. +45 33 36 40 40 Fax +45 33 13 98 70
kontor@ffd.dk, www.hojskolerne.dk

Nagroda dla najbardziej innowacyjnych
europejskich produktów w dziedzinie
technologii informatycznych.

Euro-CASE
28, rue St. Dominique, F-75007 Pary˝, Francja
Tel. +33 1 53 59 53 40 Fax +33 1 53 59 53 41
mail@ict-prize.org, www.ict-prize.org

2006-11-01

EuroÊródziemnomorska
Fundacja Dialogu Kultur
im. Anny Lindh
2006-11-01
Stypendium Boscha dla
pracowników organizacji
pozarzàdowych
2006-11-03
Pitagoras - PFRON
2006-11-15

Akademickie Inkubatory
Przedsi´biorczoÊci: III.
Konkurs na Biznesplany

2006-11-15
Presidency Fund wsparcie organizacji
2006-11-21
Erasmus Mundus
2006-11-30

Fundusz dla Kobiet
- etap II
2006-11-30
Polsko-Ukraiƒska
Wymiana M∏odzie˝y
2006-11-30
Ma∏e granty - MF
Wyszehradzki
2006-12-01
Duƒskie Szko∏y Folkowe
2006-12-01
Europejska Nagroda IST
2006-12-04

WYDARZENIA
e-Twinning – warsztaty dla
nauczycieli
W listopadzie rozpocznie si´ nowy cykl Warsztatów Rozwoju Profesjonalnego programu e-Twinning. Szkolenia odb´dà si´ w 11 krajach UE. Przeznaczone sà dla nauczycieli klas specjalnych, przedmiotów Êcis∏ych, zawodowych, nauczania mi´dzyprzedmiotowego i wychowawców. Koszty udzia∏u
w szkoleniach pokrywajà Narodowe Biura Akcji
e-Twinning: www.etwinning.pl. Pracownicy biur
udzielajà szczegó∏owych informacji. W minionym
roku szkolnym w 10 warsztatach wzi´∏o udzia∏ 680
nauczycieli z ca∏ej Europy.

Tydzieƒ Futbolu Przeciwko
Rasizmowi w Europie
Ju˝ po raz siódmy amatorzy futbolu zjednoczà si´
w walce z rasizmem. W obchodach Tygodnia Futbolu Przeciwko Rasizmowi w Europie (17–30
paêdziernika) weêmie udzia∏ kilkaset organizacji
z ca∏ej Europy. Turnieje pi∏karskie, debaty, projekcje filmowe i inne wydarzenia o antydyskryminacyjnym przes∏aniu b´dà organizowaç kluby sportowe, szko∏y, organizacje pozarzàdowe. W Polsce
odb´dzie si´ kilkanaÊcie imprez – w Warszawie,
Sieradzu, Poznaniu, E∏ku, PrzemyÊlu, ¸odzi, ˚ywcu, Olsztynie, Gliwicach i wielu mniejszych miejscowoÊciach. Pe∏nym wykazem wydarzeƒ dysponuje polski koordynator przedsi´wzi´cia Stowarzyszenie Nigdy Wi´cej (www.nigdywiecej.org). Tydzieƒ Futbolu Przeciwko Rasizmowi w Europie
odbywa si´ co roku w paêdzierniku. Informacje
o wydarzeniach organizowanych w ubieg∏ych latach znajdujà si´ na stronie www.farenet.org.

Kampania STAND UP
Kampania ma przypominaç o Milenijnych Celach
Rozwoju Narodów Zjednoczonych – m.in.
zmniejszeniu g∏odu, ubóstwa, umieralnoÊci wÊród
dzieci i matek, zmniejszeniu rozprzestrzeniania
si´ chorób zakaênych, zwi´kszeniu dost´pu do
edukacji w krajach rozwijajàcych si´. Uczestnicy
kampanii podejmà prób´ ustanowienia rekordu
Guinnessa w liczbie osób sprzeciwiajàcych si´
biedzie. Kampania STAND UP odb´dzie si´ 15
i 16 paêdziernika w kilkudziesi´ciu krajach. Dzieƒ
póêniej w ramach Mi´dzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem (17 paêdziernika), spo∏ecznoÊç
Êwiatowa b´dzie wyra˝aç swoje poparcie dla
dzia∏aƒ zmniejszajàcych bied´ na Êwiecie. Wskazówki, jak w∏àczyç si´ w dzia∏ania i zorganizowaç
kampani´, na stronie:
www.millenniumcampaign.org/standu.
Milenijnych Celów Rozwoju jest osiem. Opisane
sà na stronie: www.unic.un.org.pl/cele.php.

PUBLIKACJE
Edukacja obywatelska
w europejskich szko∏ach
To raport Komisji Europejskiej opracowany na
podstawie badaƒ przeprowadzonych w 30 kra-

jach europejskich. Mo˝na si´ z niego dowiedzieç,
jak nauczyciele zach´cajà uczniów do dzia∏ania na
rzecz lokalnej spo∏ecznoÊci, w jakim stopniu m∏odzi ludzie czujà si´ obywatelami Êwiata, co m∏odzie˝ wie o aktywnym obywatelstwie. Wniosek
z badaƒ jest optymistyczny: udzia∏ m∏odzie˝y
w ˝yciu politycznym i spo∏ecznym z roku na rok
jest coraz wi´kszy. Publikacja jest dost´pna w j´zyku angielskim.
http: //bookshop.europa.eu/eGetRecords?Templat e = Te s t _ E U B / e n _ p u b l i c a t i o n _ d e t a ils&UID=256935

Szkolna równoÊç – raport
Edukacji i szkolnictwu poÊwi´cony jest najnowszy raport UNESCO. Publikacj´ opracowano na
podstawie mi´dzynarodowych badaƒ przeprowadzonych wÊród uczniów i studentów. Raport
opisuje m.in. ró˝nice w dost´pie do nauki
uczniów z miast i terenów wiejskich. Badania
przeprowadzono w krajach nale˝àcych do Organizacji Wspó∏pracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD). Angloj´zyczny raport dost´pny jest
w internecie:
www.uis.unesco.org/template/pdf/EducGeneral/WP5LearningDivides.pdf

M∏odzie˝ na rzecz Milenijnych
Celów Rozwoju
Kampanie promujàce Milenijne Cele Rozwoju,
opisuje publikacja „Raising Their Voices”. Akcje
promocyjne przeprowadzili m∏odzi ludzie w
kilkudziesi´ciu krajach Êwiata. Publikacja ma zainspirowaç m∏odych ludzi do przeprowadzenia
podobnych dzia∏aƒ i zach´ciç do w∏àczenia si´
w akcje na rzecz biednych krajów. Zosta∏a wydana przez m∏odzie˝owà organizacj´ TakingITGlobal. Jest dost´pna po angielsku na stronie:
http://research.takingitglobal.org/TIGMDG.pdf.

Jak chroniç m∏odzie˝ przed
przemocà w mediach
O szkodliwych treÊciach i ochronie nieletnich
przed przemocà w mediach mówi nowa publikacja UNESCO: „Regulation, Awareness, Empowerment. Young People and harmful Media Content in
the Digital Age”. Mo˝na w niej znaleêç stosowane
w ró˝nych krajach regulacje prawne z zakresu
mediów i przyk∏ady skutecznych metod walki o
media wolne od przemocy. Angloj´zyczna publikacja dost´pna jest na stronie:
www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/232_Regulation_Awareness_Empowerment.pdf

Bank Âwiatowy o rozwoju
i m∏odzie˝y
Inwestycje w edukacj´, ochron´ zdrowia i szkolenia zawodowe dla m∏odych ludzi mogà przyczyniç si´ w najbli˝szej przysz∏oÊci do znacznego

wzrostu konsumpcji i zmniejszenia ubóstwa. Do
takiego wniosku doszli autorzy najnowszego raportu Banku Âwiatowego „Rozwój a nowe pokolenie”. Badania wykaza∏y, ˝e dzisiejsza m∏odzie˝
jest zdrowsza i lepiej wykszta∏cona ni˝ poprzednie pokolenia. Raport dost´pny jest m.in. w j´zyku angielskim, francuskim i hiszpaƒskim na stronie: www.worldbank.org/wdr2007.

INTERNET
Euromost
EUROpa-MObilnoÊç-Sta˝e – to witryna dla
osób szukajàcych pracy lub sta˝u za granicà. Zawiera oferty sta˝y i pracy we Francji, Belgii i Portugalii. Promuje wymian´ zawodowà mi´dzy krajami Europy Zachodniej i Ârodkowo-Wschodniej.
Mo˝na tu znaleêç praktyczne rady, jak zdobyç doÊwiadczenie zawodowe, uczyç si´ j´zyków obcych. Cz´Êç informacji dost´pna jest w j´zyku
polskim. Adres strony: www.euromost.org.

Xplora – transformacja
Edukacyjny portal Xplora zmieni∏ swój wyglàd.
Redakcja usprawni∏a nawigacj´ i zainstalowa∏a
program u∏atwiajàcy komunikacj´ z u˝ytkownikami. Xplora to portal dla wszystkich interesujàcych si´ naukà, przede wszystkim dla nauczycieli, uczniów, badaczy. Informuje o eksperymentach naukowych, organizuje czaty z naukowcami, posiada bibliotek´ online. Witryn´
wspiera finansowo Komisja Europejska. Adres
strony: www.xplora.org.

NEVAmid
To tytu∏ elektronicznego newslettera europejskiego stowarzyszenia by∏ych wolontariuszy Wolontariatu Europejskiego – NEVA. Newsletter
jest angloj´zyczny. W pierwszym numerze znaleêç mo˝na wywiady, informacje o projektach
i seminariach, opisy organizacji i stowarzyszeƒ
by∏ych wolontariuszy. Redakcja czeka na e-maile
wolontariuszy, którzy chcieliby podzieliç si´ swoimi doÊwiadczeniami. Kolejny numer NEVAmind
uka˝e si´ w listopadzie. Gazetka dost´pna jest
w internecie:
http: //www. retecivica. trieste. it/ipe_eng/admin/allegati_up/allegati/46.832006112419.NEVAmind%2001_2006.pdf

Globalneg∏osyonline
Blogi, fotografie, podcasty internautów z ponad
130 krajów mo˝na znaleêç na stronie www.globalvoicesonline.org. Witryna jest przedsi´wzi´ciem non-profit. Ma u∏atwiç dost´p do informacji z ca∏ego Êwiata. Portal dost´pny jest w j´zyku angielskim. Jest t∏umaczony m.in. na hiszpaƒski, francuski i chiƒski. Zaawansowana wyszukiwarka u∏atwia odnajdywanie informacji wed∏ug
krajów i tematów (sztuka i kultura, prawa cz∏owieka, sport itp.).

Twój Eurodesk - bezp∏atny dwumiesi´cznik Eurodesk Polska. Ukazuje si´ wraz z biuletynem Programu M¸ODZIE˚.
Przeznaczony tylko i wy∏àcznie dla organizacji m∏odzie˝owych i instytucji dzia∏ajàcych na rzecz m∏odzie˝y. Twój Eurodesk
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