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AKTUALNOŚCI
EURODESK POLSKA
Twój Eurodesk z dodatkiem
Lutowy numer „Twojego Eurodesku” ukazuje
się z 16-stronicowym dodatkiem „Europa dla
młodzieży”, poświęconym nowym edycjom
programów wspólnotowych na edukację,
szkolenia, młodzież, aktywne obywatelstwo
i kulturę. Najwięcej miejsca poświęciliśmy
– „Młodzieży w Działaniu” i „Uczeniu się przez
całe życie”, którymi zarządza Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji.
„Europa dla młodzieży” ma formę publicystyczną
– zawiera wywiady, komentarze, felietony,
niusy, zdjęcia. Autorzy – redaktorzy „Twojego
Eurodesku” i koordynatorzy programów – starali
się w prostej, skondensowanej i atrakcyjnej
formie przekazać najważniejsze informacje
o programach – ich zasady, priorytety, grupy
docelowe, nowości. Dużo miejsca poświęciliśmy przykładom projektów zrealizowanych
w poprzednich edycjach programów.
Dodatek ma format i papier gazety codziennej.
Ukazuje się w nakładzie 10 tys. egzemplarzy.
Dostępny jest (nieodpłatnie) w punktach
Eurodesku w całej Polsce.

Eurodesk na Śląsku
W kilkunastu miastach i miejscowościach na
Górnym, Dolnym i Opolskim Śląsku powstały
nowe lokalne punkty Eurodesku. Działają
przy organizacjach i instytucjach prowadzących działalność informacyjną i młodzieżową.
Koordynatorami obu sieci są regionalne punkty
Eurodesk Polska w Katowicach i Wrocławiu.
Rozbudowa sieci Eurodesk Polska będzie kontynuowana. W kwietniu powstaną nowe lokalne
punkty w Pomorskiem. Organizacje z tego
województwa zainteresowane prowadzeniem
lokalnych punktów informacyjnych Eurodesk
Polska proszone są o kontakt z punktem regionalnym w Gdańsku lub z Krajowym Biurem
Eurodesk Polska.
Organizacje będące w sieci Eurodesku nie otrzymują żadnych środków ﬁnansowych, mają za to
dostęp do narzędzi i zasobów informacyjnych,
które umożliwiają pomoc w zdobywaniu informacji
związanych z młodzieżą, Europą, edukacją, poszukiwaniem partnerów, mobilnością, europejskimi
i polskim funduszami. Adresy wszystkich – regionalnych i lokalnych – polskich punktów Eurodesku
znajdują się na stronie: www.eurodesk.pl.

EURONEWSY
UE pod niemieckim przewodem
Razem Europa odniesie sukces – pod takim
hasłem Niemcy objęły przewodnictwo w Unii
Europejskiej. Chcą się skupić na kwestiach związanych z przyszłością Europy, m.in. eurokonstytucji. Niemcy przewodniczą Unii już po raz
dwunasty. Obecna prezydencja potrwa do końca
czerwca 2007. Informacje o tym, co się w jej
trakcie będzie dziać na stronie: www. eu2007. de.

Europejskie Stolice Kultury 2007 r.

Wirtualna eurobiblioteka

Od 1. stycznia Luksemburg oraz rumuńskie
miasto Sibiu pełnią funkcje Europejskich Stolic
Kultury. W przypadku Sibiu ma to wymiar
symboliczny – od 1 stycznia Rumunia jest członkiem Unii Europejskiej. I właśnie 1 stycznia miała
miejsce w Sibiu huczna impreza inauguracyjna.
Obie stolice kultury mają swoje strony internetowe, na których informują o odbywających się
w obu miastach wydarzeniach: Luksemburg 2007
– www. luxembourg2007.org, Sibiu 2007 – www.
sibiu2007.ro. Pomysł ustanawiania europejskich
stolic kultury narodził się w 1985 r. Ma przyczynić
się do zbliżenia Europejczyków. Więcej informacji
o inicjatywie znajduje się na serwerze Europa:
http://ec.europa.eu/culture/eac/ecocs/cap_en.html

Bezpłatny dostęp do zbiorów 45 bibliotek narodowych w Europie oferuje wirtualna „Biblioteka
Europejska”. Portal przeznaczony jest dla internautów, interesujących się kulturą i historią
Europy. Cyfrowe zasoby obejmują książki, czasopisma, plakaty, mapy, zbiory muzyczne, artykuły naukowe, a nawet rękopisy. Wyszukiwarka
portalu jest dostępna w języku polskim. Zbiory
wirtualnej biblioteki będą systematycznie
uzupełniane. Za trzy lata mają liczyć co najmniej
6 mln dokumentów cyfrowych. Adres portalu:
www. theeuropeanlibrary.org

Wolontariat Europejczyków
– wspólny cel nadal odległy
Realizacja unijnych „wspólnych celów” na rzecz
zwiększenia zaangażowania młodzieży w działania woluntarystyczne pozostawia wiele do
życzenia – wynika z raportu Europejskiego
Forum Młodzieży. Autorzy wskazują na potrzebę
zaangażowania większej liczby organizacji
w działania woluntarystyczne oraz konieczność
promocji wolontariatu. Wspólne cele na rzecz
zwiększenia wolontariatu młodzieży Rada Unii
Europejskiej przyjęła pod koniec 2004 roku.
Wszystkich „wspólnych celów” unijnej polityki
młodzieżowej jest 14. Obejmują cztery dziedziny
– 1) wolontariat, 2) uczestnictwo młodzieży
w życiu demokratycznym, 3) informację dla
młodzieży oraz 4) lepsze zrozumienie i znajomość problemów młodzieży.

UE i codzienne życie obywateli
Tańszy roaming, euro w Słowenii, walka z nielegalną emigracją – to trzy z dziesięciu unijnych
inicjatyw z ubiegłego roku, które mają pokazać,
że działania podejmowane przez Unię Europejską
mają bezpośredni wpływ na codzienne życie jej
obywateli. Wszystkie inicjatywy zostały opisane
(po angielsku, francusku lub niemiecku) i ubrane
w atrakcyjną multimedialną formę. Można się
z nimi zapoznać na stronie „Europa i ty w 2006”:
http://ec.europa.eu/snapshot2006/

Erasmus ma 20 lat
Unijny program stypendialny Erasmus obchodzi
20-lecie istnienia. Obchody rocznicy rozpoczęły
się od wernisażu w Brukseli. Otwartej przez
cały rok wystawie będą towarzyszyć liczne
imprezy – w Brukseli i krajach uczestniczących
w Erasmusie.
Erasmus to największy program stypendialny na
świecie. Od 1987 ufundował stypendia ponad
milionowi studentów. Do roku 2013 na studia
do innego kraju wyjedzie kolejne 3 miliony
erasmusowców. Od 1 stycznia 2007 Erasmus
jest częścią programu „Uczenie się przez całe
życie”. Rocznicowa strona Erasmusa znajduje się
po adresem: www.20erasmus.eu

O UE na luzaka
Europocket TV, młodzieżowy kanał o Unii
Europejskiej, nadaje już od pół roku. Informuje
o wydarzeniach europejskich, unijnych instytucjach, konkursach, grantach. Programy emituje
po angielsku, francusku i hiszpańsku. Stacja
ma interaktywny charakter. Można ją współtworzyć przesyłając artykuły i nagrania wideo.
Europocket TV można odbierać za pośrednictwem multimedialnej platformy web-tv. Także
przez telefony komórkowe trzeciej generacji
i podcasty. Na stronie internetowej stacji
(www. europocket.tv) można obejrzeć i posłuchać, jak młodzi prezenterzy w stylu MTV zapowiadają unijne niusy. Europocket TV ﬁnansuje
Parlament Europejski.

PROGRAMY
Studenci wolą Unię od USA
Tak wynika z raportu American Council on
Education, która bada popularność, jaką cieszą
się wśród studentów z całego świata poszczególne kraje. Wyniki ostatnich badań pokazują, że
studenci coraz chętniej wybierają studia w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji czy Japonii.
Maleje zaś popularność Stanów Zjednoczonych.
W latach 1999 – 2005 liczba studentów z zagranicy wzrosła w USA o 17%, podczas gdy w tym
samym czasie we Francji o 81%, w Niemczech
o 46%, w Wielkiej Brytanii – 29%, a w Japonii
– aż o 108%. 14% wszystkich studiujących za
granicą stanowią Chińczycy. Raport na stronie:
www.acenet.edu

Wsparcie dla unijno-rosyjskich
inicjatyw kulturalnych
Przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Rosji
wesprze projekty kulturalne unijnych i rosyjskich organizacji. Na doﬁ nansowanie mają
szanse projekty promujące wymiar europejski
w kulturze, wymiany, sieci i partnerstwa
organizacji kulturalnych, muzeów i akademii
artystycznych. Program wspiera też mobilność artystów i pracowników sektora kultury.
Pełna lista priorytetów na stronie: www.delrus.
ec.europa.eu. Wnioski mogą składać organizacje non-proﬁ t do 26 marca 2007.

NIE PRZEGAP TERMINÓW
Wybrane programy polskie i europejskie z bazy danych Eurodesku, których terminy składania wniosków upływają w ciągu najbliższych
dwóch miesięcy. Baza jest na bieżąco uzupełniania i aktualizowana. Opisy programów znajdują się na stronie: www.eurodesk.pl/nieprzegap

Program

Opis

Kontakt

Dotacje na projekty realizowane we
współpracy z partnerską organizacją z co
najmniej jednego kraju z regionu Europy
Środkowo-Wschodniej i Południowej.

Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa
Tel.: (22) 536 02 00 Fax: (22) 536 02 20
batory@batory.org.pl, www.batory.org.pl

Program Małych Grantów wspiera
działania promujące obywatelskie
zaangażowanie.

Biuro Banku Światowego w Polsce
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
Tel.: (22) 520 80 52 Fax: (22) 520 80 01
mdworzynska@worldbank.org, www.worldbank.org.pl

Konkurs z dziedziny polityki zagranicznej,
spraw bezpieczeństwa narodowego
oraz funkcjonowania organizacji
międzynarodowych, skierowany do
uczniów szkół średnich.

Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie
Al. Jerozolimskie 11/19, IV piętro
00-508 Warszawa
Tel.: 22 629 13 29; Fax: 22 621 10 81
sea-ngo@wp.pl, www.sea-ngo.org

Wsparcie współpracy Unii Europejskiej
z krajami partnerskimi w ramach
szkolnictwa wyższego poprzez wymiany
studentów i pracowników naukowych.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel.: (22) 622 37 12 wew. 430 Fax: (22) 622 37 10
erasmus@socrates.org.pl, www.frse.org.pl

Program współpracy i mobilności w sferze
szkolnictwa wyższego między krajami Unii
Europejskiej i krajami partnerskimi.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel.: (22) 622 37 12 wew. 430 Fax: (22) 622 37 10
erasmus@socrates.org.pl, www.frse.org.pl

Wsparcie obywatelstwa europejskiego
oraz wzmocnienie przestrzeni kulturowej
poprzez rozwój współpracy kulturalnej
w Europie.

Culture, DG Culture and Education, European Commission
200, Rue de la Loi, B-1049 Bruksela, Belgia
Tel.: +32 (0)2 296 65 99 Fax: +32 (0)2 299 92 83
eac-culture@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/culture/eac/culture2000/contacts/contacts_en.html

Celem programu jest podnoszenie
jakości szkolnictwa wyższego poprzez
wspieranie międzynarodowej współpracy
uniwersyteckiej, zwiększanie mobilności
i uznawalności wykształcenia w UE.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel.: (22) 622 37 12 wew. 430 Fax: (22) 622 37 10
erasmus@socrates.org.pl, www.frse.org.pl

Program wspiera kształcenie ustawiczne
osób niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
Tel.: (22) 620-03-51
www.pfron.org.pl, pfron@tai.pl

Dotacje na przedsięwzięcia o charakterze
międzykulturowym realizowane przez
małe i średnie instytucje kulturalne
w Europie.

ECF – European Cultural Foundation
Jan van Goyenkade 5, NL-1075 HN Amsterdam, Holandia
Tel.: +31 (0) 20 573 38 68 Fax: +31 (0) 20 675 22 31
eclaassen@eurocult.org, www.eurocult.org

Program wspiera ﬁnansowo współpracę
kulturalną, wymiany naukowe i badania,
edukację, wymiany młodzieżowe
i współpracę transgraniczną.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Drotárska cesta 46, MA 811 02 Bratysława, Słowacja
Tel.: +421 2 672 071 11 Fax: +421 2 593 541 80
visegradfund@visegradfund.org, www.visegradfund.org

Konkurs na inicjatywy wspierające
dialog międzykulturowy w 37 krajach
członkowskich UE i państwach basenu
Morza Śródziemnego.

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

Granty dla organizacji pozarządowych,
placówek oświatowych i grup
nieformalnych na projekty
służące wyrównywaniu szans
edukacyjnych uczniów.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ul. Kredytowa 6/20, 00-062 Warszawa
Tel.: (22) 826 10 16
pcyf@pcyf.org.pl, www.pcyf.org.pl

2007-03-09

Dotacje na działania mające na celu
wyrównywanie szans edukacyjnych oraz
przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci
niepełnosprawnych.

Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa
Tel.: (22) 536 02 00 Fax: (22) 536 02 20
batory@batory.org.pl, www.batory.org.pl

MEDIA (2007 – 2013)
– Kształcenie

Program szkoleniowy dla specjalistów
europejskiego sektora audiowizualnego.

MEDIA, DG Information Society and Media,
European Commission
rue Belliard 100- 4/22, B-1049 Bruksela, Belgia
Tel.: +32 2 299 92 76 Fax: +32 2 299.92.14
infso-media@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/media/index_en.html

Termin składania wniosków
Wschód-Wschód
Międzynarodowe projekty
w Polsce
2007-02-19
Małe granty Banku
Światowego
2007-02-23
Aliante

2007-02-25
Erasmus Mundus External
Cooperation Window
2007-02-28
Erasmus Mundus
2007-02-28
Kultura 2007 – 2013:
wspieranie działań w zakresie
kultury
2007-02-28
Uczenie się przez całe życie
– Erasmus
2007-02-28
Student – PFRON
2007-02-28
Granty na projekty kulturowe
2007-03-01
Małe granty
– MF Wyszehradzki
2007-03-01
Eurośródziemnomorska
Fundacja Dialogu Kultur
im. Anny Lindh
2007-03-01
Równać Szanse – Ogólnopolski
konkurs grantowy
2007-03-05
Kolorowa Akademia

2007-03-09

Program

Opis

Kontakt

Program wspiera współpracę
mieszkańców miast z Unii Europejskiej
w celu wymiany doświadczeń, opinii, nauki
historii i budowy wspólnej przyszłości.

Town Twinning Unit P7 Citizenship Education,
Audiovisual & Culture Executive Agency
BOUR 00/13, B-1140 Bruksela, Belgia
Tel.: +322 295 26 85 Fax: +32 2 296 23 89
eacea-info@ec.europa.eu,
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/citizenship/towntwinning/index.htm

Projekt ma na celu zwiększenie wiedzy
o budowaniu Europy. O granty mogą
ubiegać się instytucje akademickie.

Higher education: Socrates-Erasmus, Jean Monnet
DG Education and Culture, European Commission
Rue Belliard 7, B-1049 Bruksela, Belgia
Tel.: +32 2 296 03 12 Fax: +32 2 296 31 06
Belen.Bernaldo-de-Quiros@cec.eu.int,
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/higher/higher_en.html

Doﬁnansowanie na projekty służące
dzieleniu się polskimi doświadczeniami
w zakresie transformacji ustrojowej oraz
budowaniu dobrosąsiedzkich stosunków
z krajami byłego bloku wschodniego.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
ul. Dobra 72, 00-312 Warszawa
Tel.: (22) 828 43 73 Fax: (22) 828 43 72
www.pafw.pl, paff@pafw.pl

2007-03-15

Dotacje na współpracę kulturalną,
wymiany naukowe i badania, edukację,
wymiany młodzieżowe i współpracę
transgraniczną.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Drotárska cesta 46, MA 811 02 Bratysława, Słowacja
Tel.: +421 2 672 071 11 Fax: +421 2 593 541 80
visegradfund@visegradfund.org, www.visegradfund.org

7. Program Ramowy „Ludzie”
– Działania Marie Curie

Program wspiera mobilność i rozwój
karier naukowców.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki, PAN
ul. Świętokrzyska 21, 00-049 Warszawa
Tel.: (22) 828 74 83 Fax: (22) 828 53 70
www.kpk.gov.pl/7pr/

2007-03-20

Eksperymenty, wizyty w laboratoriach,
warsztaty dla dzieci i młodzieży, konkursy
mogą się odbywać w ramach „Nocy
Naukowców”. Celem przedsięwzięcia jest
zbliżenie naukowców i społeczeństwa oraz
umożliwienie wspólnych działań.

Researchers in Europe Directorate General for Research
European Commission
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruksela, Belgia
Tel.: +32 2 299 88 76 Fax: +32 2 299 90 79
researchersineurope@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/research/researchersineurope/index_en.htm

Aktywna Wiosna
– konkurs grantowy

Dotacje na młodzieżowe projekty lokalne
(również dla grup nieformalnych).

Fundacja J&S Pro Bono Poloniae
ul. Podchorążych 83/4, 00-722 Warszawa
Tel.: (22) 840 83 40 Fax: (22) 851 60 93
fundacja@jsprobono.pl, www.jsprobono.pl

Program dla uczniów i nauczycieli,
promujący międzynarodową
współpracę szkolną.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel. (22) 622 37 12 Fax: (22) 622 37 10
comenius@frse.org.pl, www.frse.org.pl

Kształcenie dorosłych i wsparcie dla
działań dostosowujących oferty edukacyjne
do rynku pracy, zwiększających
elastyczność i dostęp do nauki, promocja
i realizacja koncepcji uczenia się przez
całe życie.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel. (22) 622 37 12 Fax: (22) 622 37 10
grundtvig@frse.org.pl, www.frse.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel. (22) 622 37 12 Fax: (22) 622 37 10
leonardo@frse.org.pl, www.frse.org.pl

2007-03-30

Leonardo da Vinci wspiera szkolenia
i kształcenie zawodowe w Europie, w tym
mobilność (staże i wymiany), wizyty
studyjne, opracowanie i transfer innowacji,
sieci tematyczne.

Be the Change!
– małe granty
na projekty młodzieżowe

Program wspiera projekty młodych ludzi
z całego świata działających na rzecz
społeczności lokalnych.

Peace Child International – BTC! Programme
The White House, 46 High Street
Buntingford, Herts, SG9 9AH Wielka Brytania
Tel.: + 44 1 763 274 460 Fax: +44 1 763 274 459
Europe@peacechild.org, www.peacechild.org

Doﬁnansowanie projektów młodych
ludzi – wymian, inicjatyw, wolontariatu
zagranicznego w krajach UE i krajach
partnerskich oraz wsparcie na
szkolenia osób pracujących z młodzieżą
i realizujących projekty „Młodzieży
w Działaniu”.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Młodzież w Działaniu
ul. Mokotowska 43 IV p. 00-551 Warszawa
Tel.: (22) 622 37 06; 628 60 14 Fax: (22) 622 37 08
youth@youth.org.pl, www.youth.org.pl

Granty dla organizacji pozarządowych
na projekty z zakresu edukacji,
kultury, sztuki, ochrony zdrowia
i opieki socjalnej.

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
ul. Traugutta 7/9, 00-950 Warszawa
Tel.: (22) 826 90 51 Fax: (22) 826 90 51
www.citibank.pl/poland/kronenberg, poczta@kronenberg.org.pl

Termin składania wniosków
Obywatele dla Europy
– Partnerstwo Miast

2007-03-15
Projekt Jean Monnet

2007-03-15
RITA – Przemiany w Regionie

2007-03-15
Standardowe Granty MF
Wyszehradzki

2007-03-19
Noc Naukowców

2007-03-21
Uczenie się przez całe życie
– Comenius
2007-03-30
Uczenie się przez całe życie
– Grundtvig

2007-03-30
Uczenie się przez całe życie
– Leonardo da Vinci

2007-03-31
Młodzież w Działaniu

2007-04-01
Dotacje Fundacji Kronenberga
2007-04-02

PUBLIKACJE
Polityka młodzieżowa Unii
Europejskiej
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej wydał
broszurę „Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej”.
Drugie wydanie dwudziestopięciostronicowej
publikacji opisuje najważniejsze dokumenty kształtujące unijną politykę młodzieżową, priorytety,
programy ﬁnansujące działalność młodzieżową,
programy i sieci informacyjne, portale internetowe,
wydarzenia, kampanie i konkursy. Broszura jest
bezpłatna. Ukazała się w nakładzie 33 500 egzemplarzy. Dostępna jest w Regionalnych Centrach
Informacji Europejskiej, punktach Europe Direct
i Biurach Zarządzania Funduszami Europejskimi
przy Urzędach Wojewódzkich.

Być kobietą aktywną
ONZ wydała poradnik dla młodych kobiet
Empowering Young Women to Lead Change.
Publikacja uczy samodzielności, instruuje, jak
brać udział w życiu publicznym i społecznym,
i w jaki sposób radzić sobie z problemami osobistymi takimi jak przemoc w domu. Cześć publikacji stanowią ćwiczenia praktyczne. Poradnik
ma trzy wersje językowe (angielską, francuską
i hiszpańską). W formacie PDF znajduje się
na stronie: www.unfpa.org/publications/detail.
cfm?ID=304&filterListType.

The best of Leonardo da Vinci
Pięćdziesiąt najlepszych projektów zawiera
kompendium programu Leonardo da Vinci.
Publikacja ma pokazać wkład programu Leonardo
w proces kopenhaski i strategię lizbońską. Jej
PDF znajduje się na stronie:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/
leonardo/success-stories_en.pdf

Włączanie i różnorodność
To tematy anglojęzycznego poradnika dla
liderów młodzieżowych SALTO ID Booklet:
Ideas for Inclusion & Diversity. Publikacja zawiera
porady i wskazówki, jak przygotować projekt
młodzieżowy z udziałem różnorodnych grup
odbiorców. Prowadzi czytelnika krok po kroku.
Sugeruje praktyczne rozwiązania, które można
zastosować przy realizacji projektów. Poradnik
wydał program SALTO, który prowadzi centrum
szkoleniowo-informacyjne wspierające organizacje młodzieżowe. PDF publikacji znajduje się
na stronie: www.salto-youth.net/download/1050/
IDbookletA4.pdf

INTERENT
Europejski rok w sieci
Ruszyła strona internetowa Europejskiego
Roku Równych Szans dla Wszystkich 2007 –
http://equality2007.europa.eu. Dostępna po angielsku, niemiecku i francusku witryna zawiera
m.in. kalendarium wydarzeń. Unijne współﬁnan-

sowanie imprez organizowanych w poszczególnych
krajach UE wyniesie ponad siedem milionów euro.
Wydarzenia w Polsce – m.in. konkursy dla szkół
i ﬁrm – koordynuje Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej. Motywy przewodnie Roku to prawa,
przedstawicielstwo, uznanie i szacunek.

Rada Europy na rzecz sportu
i dialogu międzykulturowego
Rada Europy opracowała dwa nowe wortale
– o sporcie i dialogu międzykulutorowym. Na
stronie poświęconej dialogowi interkulturowemu
znajdują się m.in. informacje o wynikach pierwszych konsultacji w sprawie „Białej Księgi Dialogu
Międzykulturowego” i przykłady wartościowych
projektów. Witryna sportowa dużo miejsca
poświęca dopingowi i przemocy na boiskach. Na
stronie można też znaleźć informacje o europejskich programach wspierających sportowe
projekty. Witryny mają dwie wersje językowe
– angielską i francuską. Znajdują się na serwerze
Rady Europy: dialog międzykulturowy:
www.coe.int/t/dg4/intercultural/default_en.asp;
sport: www.coe.int/t/DG4/Sport/Default_EN.asp

Europejski Portal Innowacji
Nowinki ze świata technologii, najnowsze trendy
na europejskich rynkach i priorytety unijnej
polityki w dziedzinie innowacji można znaleźć
na stronach Europejskiego Portalu Innowacji.
Organizacje znajdą tu m.in. informacje o grantach na projekty; ﬁrmy – wskazówki, gdzie szukać
pomocy doradców. Witryna jest dostępna w języku polskim. Adres portalu: http://cordis.europa.
eu/innovation/en/home.html

Projekty naukowe
Listę projektów naukowych dla uczniów i nauczycieli zawiera strona http://mathforum.org/workshops/sum96/data.collections/datalibrary/lesson.
ideas.html. Do niektórych z nich można dołączyć.
Inne mogą być inspiracją do stworzenia własnych.
Projekty opisane są po angielsku. Strona jest
niezwykle prosta w obsłudze. Zawiera też linki
do stron z klasami i szkołami z Europy szukających partnerów do wspólnych przedsięwzięć.

ORGANIZACJE
EVS network
To internetowa sieć organizacji zaangażowanych
w Wolontariat Europejski (akcja 2. programu
Młodzież w Działaniu). Działalność EVS network
opiera się na internecie. www.evsworks.net to
strona i dla organizacji, i dla wolontariuszy.
Ma ułatwić wymianę doświadczeń, znalezienie organizacji partnerskich, wolontariuszy,
projektów. Obecnie baza EVS Network składa
się z kilkuset organizacji, projektów Wolontariatu
Europejskiego i kandydatów na wolontariuszy.
Sieć powstała z inicjatywy holenderskiej Fundacji
NoBorders, która organizacje wysyłające i przyjmujące europejskich wolontariuszy zachęca do
włączenia się w działalność sieci.

Music Fund
To belgijska organizacja wspierająca młodych
muzyków z krajów rozwijających się i regionów
zagrożonych wojną. Zbiera sprawne i uszkodzone
instrumenty muzyczne, a następnie przekazuje je
szkołom muzycznym. O tym, jak pomóc organizacji i przekazać instrument młodemu muzykowi,
można dowiedzieć się na anglojęzycznej stronie:
www.musicfund.be

Polish Global Student Network
Studenci anglosaskich uczelni łączcie się – tak
w skrócie można streścić misję Polish Global
Student Network (PGSN), organizacji zrzeszającej studentów i absolwentów uczelni systemu
anglosaskiego. PGSN chce, żeby w Wielkiej
Brytanii, USA i Kanadzie studiowało jak najwięcej
Polaków, i żeby jak najwięcej z nich wracało do
Polski. Więcej o misji PDSN i zasadach członkostwa w sieci na stronie: www.pgsn.org.

Młodzieżowe Stowarzyszenie
Atlantyckie

Znajdą entuzjaści literatury na stronie www.
google.com/literacy. Dla nauczycieli przygotowano
oddzielny dział z pomocami szkolnymi. Strona
umożliwia także wyszukiwanie organizacji literackich na całym świecie. Witryna jest wspólnym
przedsięwzięciem Google i UNESCO. Ma dwie
wersje językowe – angielską i niemiecką.

YATA (Youth Atlantic Treaty Association) to sieć
organizcji, które działają na rzecz partnerstwa
i współpracy młodzieży z regionu euro-atlantyckiego. Członkowie stowarzyszenia chcą to
partnerstwo budować i umacniać. Organizują
seminaria, konferencje, internetowe debaty polityczne i historyczne – o UE, NATO, OECD czy
ONZ. Do stowarzyszenia YATA należą organizacje z blisko 30 krajów. Nie ma wśród nich organizacji z Polski. Strona internetowa YATA znajduje
się pod adresem: www.atlantic-youth.org.

Urodzinowa witryna UE

Talent-Aid International

Strona zawiera informacje o wszystkich wydarzeniach, które odbywają się w UE z okazji
50. rocznicy podpisania traktatów rzymskich.
A ponadto: informacje i fakty z historii UE, galerię
zdjęć, quizy i zabawy. Witryna ma polską wersję
językową. Jej adres to: http://europa.eu/50/

Organizacja wspiera artystów, kompozytorów
i peformerów. Pomaga się im promować i znaleźć
sponsora. Na stronie internetowej organizacji
– www.talent-aid.org – znajdują się notki biograﬁczne utalentowanych artystów i opisy projektów,
na które szukają funduszy.

E-książki, ﬁlmy i blogi...
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