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AKTUALNOŚCI
EURODESK POLSKA
Jedna koperta – trzy biuletyny
Od tego numeru wraz z „Twoim Eurodeskiem”
i biuletynem „Młodzieży w Działaniu”
odbiorcy będą również otrzymy wać
newsletter programu „Uczenie się przez całe
życie” (LLP). Znajdą się w nim informacje
o wszystkich komponentach tego programu,
przede wszystkim o czterech największych:
Comeniusie, Leonardzie da Vinci, Erasmusie
i Gruntdvigu. Biuletyn przygotowuje i całkowicie za niego odpowiada zespół pracowników
LLP. Programami „Uczenie się przez całe życie”
i „Młodzież w Działaniu”, w ramach którego
działa Eurodesk Polska, zarządza Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji (www.frse.org.pl).
„Twój Eurodesk” ukazuje się od dwóch lat.
Otrzymuje go blisko 2500 instytucji i organizacji. Dostępny jest też w punktach informacyjnych Eurodesku w całej Polsce.

EURONEWSY
Twoja Europa, twoją przyszłością
Pod takim hasłem przebiegało w Rzymie
spotkanie młodzieży ze wszystkich krajów UE.
Ponad 200 uczestników dyskutowało o przyszłości Europy, globalizacji, ochronie środowiska,
europejskim modelu społeczno-gospodarczym.
W deklaracji końcowej uczestnicy wezwali
przywódców UE do przyjęcia eurokonstytucji
i zwiększenia roli UE w świecie. Rzymskie
spotkanie było wydarzeniem towarzyszącym
obchodom 50-lecia podpisania Traktatów
Rzymskich. Odbywało się w tym samym czasie
co szczyt szefów państw i rządów w Berlinie, na
którym przyjęto Deklarację Berlińską.
Pełny tekst rzymskiej deklaracji młodzieży na
stronie: http://europa.eu/50/docs/rome_youth_
declaration_en.pdf
Deklaracja Berlińska: http://europa.eu/50/docs/
berlin_declaration_en.pdf

Młodzież w statystyce
Przy okazji Szczytu Młodzieży Eurostat opublikował dane statystyczne na temat młodzieży
w UE. Można się z nich dowiedzieć, jaki odsetek
stanowią młodzi ludzie w UE, jakie mają
wykształcenie, gdzie jest najwyższe bezrobocie,
jak często korzystają z internetu w porównaniu
z innymi grupami wiekowymi. Raport z badań:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/
docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_
PREREL_YEAR_2007/PGE_CAT_PREREL_YEAR_
2007_MONTH_03/3-23032007-EN-AP.PDF

Rozdano nagrody E-twinning
Wśród zwycięzców jest polska szkoła – liceum
im. Kościuszki z Mysłowic, którego uczniowie
wspólnie z rówieśnikami z Włoch poszukiwali
własnej tożsamości. Młodzież kontaktowała
się przez internet. Teraz będą się mogli poznać
– nagrodą w konkursie jest czterodniowe spotkanie uczestników projektu.
E-twinning wspiera współpracę europejskich
szkół przez internet. Popularność akcji wzrasta.
W roku 2006 liczba współpracujących szkół
podwoiła się. Opis polskiego projektu znajduje
się w biuletynie „LLP”. O pozostałych można
przeczytać na stronie: www.etwinning.net.

PROGRAMY
Granty na poprawę jakości
i innowację
600 tys. euro przeznaczy w tym roku Komisja
Europejska na projekty promujące innowacje
i jakość w pozaformalnej edukacji młodzieży.
Elementem projektów powinny być integracja społeczna młodzieży, różnorodność
kulturowa i promocja równych szans (ostatni
priorytet związany jest z obchodzonym
w tym roku Europejskim Rokiem Równości
dla Wszystkich).
Projekty mogą realizować organizacje pozarządowe, instytucje rządowe i samorządowe.
Wysokość unijnego doﬁnansowania nie może
przekroczyć 65% całkowitych kosztów.
Maksymalny grant to 200 000 euro. Działania
muszą się zacząć w grudniu 2007 lub styczniu
2008. Powinny trwać od 12 do 24 miesięcy.
Konkurs jest scentralizowany – wnioski rozpatruje Agencja Wykonawcza działająca w imieniu
Komisji Europejskiej, która termin składania
wniosków wyznaczyła na 30 czerwca 2007 r.
Konkurs organizowany jest w ramach Akcji
4.4 programu „Młodzież w Działaniu”, która
promuje innowacyjność i jakość w edukacji
pozaformalnej i pracy z młodzieżą.
Skrócony opis konkursu znajduje się w bazie
danych Eurodesk Polska.

Bank Dziecięcych Uśmiechów
Program wspiera inicjatywy służące dzieciom
z rodzin ubogich i/lub bezrobotnych. O dotacje
mogą ubiegać się tylko instytucje, m.in. organizacje, szkoły, świetlice. Nie ma maksymalnej
kwoty doﬁnansowania. Wnioski można składać
przez cały rok. Fundusze przyznaje Bank
Zachodni WBK. Skrócony opis programu
znajduje się w bazie Eurodesk Polska, w sekcji
„wyrównywanie szans”.

Granty dla badaczy różnorodności
kulturowej
Młodzi naukowcy z całej Europy mogą ubiegać
się o doﬁ nansowanie projektów badawczych
w ramach konkursu Europejskiej Fundacji
Kultury. Badania powinny dotyczyć różnorodności kulturowej, zwłaszcza roli, jaką
w jej wzmacnianiu odgrywają artyści i kultura. Propozycje projektów można składać do
1 maja 2007. Szczegóły konkursu na stronie:
www.cpraward.org

Współpraca polityczna i innowacje
w zakresie uczenia się przez całe
życie
To międzysektorowy program uzupełniający
cztery podstawowe komponenty programu
„Uczenie się przez całe życie” (Erasmus,
Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci).
Ma dostarczyć danych, które będą wykorzystywane w analizach porównawczych, dotyczących
zagadnień związanych z uczeniem się przez całe
życie. Na wsparcie mogą liczyć wizyty służące
wymianie informacji i doświadczeń, sieci
ekspertów i instytucji zajmujących się kwestiami
politycznymi, analizy i badania porównawcze,
opracowywanie wskaźników i ankiet statystycznych, projekty wspierające funkcjonowanie
sieci EURYDICE, NARIC, dokumentu Europass
(wspierającego mobilność w UE), międzynarodowych portali internetowych.
O środki mogą ubiegać się szefowie placówek
edukacyjnych, inspektorzy, doradcy, rządowy
i samorządowy personel administracyjny,
nauczyciele, trenerzy, a także organizacje
naukowe i badawcze, uniwersytety. Termin
nadsyłania wniosków upływa 30 kwietnia
2007. Wnioski należy przesyłać do Agencji
Wykonawczej, w zależności od działania poprzez
Narodową Agencję LLP (projekty wspierające
mobilność) lub bezpośrednio (analizy i badania
porównawcze). Streszczony opis konkursu na
stronie Eurodesk Polska w dziale „Uczenie się
przez całe życie”.

Rok Dialogu Międzynarodowego
– wkrótce konkurs na projekty
Jeszcze w kwietniu Komisja Europejska
powinna zaprosić organizacje z Europy do
składania wniosków w ramach Roku Dialogu
Międzykulturowego (2008). Unia prawdopodobnie sﬁnansuje 37 projektów, w tym 10 międzynarodowych i 27 krajowych. Informacja o zaproszeniu do składania wniosków powinna wkrótce
pojawić się na serwerze Europa:
http://ec.euro p a.eu/culture/ea c/d ialogue/
dialogue_en.html

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
Termin składania wniosków
Doﬁnansowanie wypoczynku
letniego

Opis

Kontakt

Konkurs na doﬁnansowanie wypoczynku
letniego dzieci i młodzieży szkolnej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
Tel.: (22) 628 04 61, (22) 629 72 41
www.men.gov.pl

Program wspiera działania samorządów,
władz lokalnych, organizacji
pozarządowych i instytutów badawczych
na rzecz zapobiegania i reagowania na
gwałtowną radykalizację postaw.

DG JAI D.1. Fight against terrorism
DG Justice, Freedom, Security European Commission
Ofﬁce LX-46 3/85, B-1049 Bruksela, Belgia
Fax: + 32 2 299 82 15
JLS-CFP-07-RAD@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/radicalisation/
funding_radicalisation_en.htm

Konkurs grantowy na projekty dotyczące
kultury lokalnej w miejscowości do 6 tys.
mieszkańców.

Fundacja Wspomagania Wsi
Bellottiego 1, 01-022 Warszawa
Tel.: (22) 636 25 70 Fax: (22) 636 62 70
jplater@fww.org.pl, www.fww.org.pl

Działanie „Języki” jest uzupełnieniem
głównych komponentów programu
„Uczenie się przez całe życie”. Ma na celu
promocję nauki języków obcych w krajach
członkowskich UE na różnych etapach
życia jej obywateli.

EACEA Education,
Audiovisual and Culture Executive Agency
Rue Colonel Bourg 135-139, B-1049 Bruksela, Belgia
Tel.: +32 2 233 0111 Fax: +32 2 233 0150
eacea-info@ec.europa.eu,
http://eacea.ec.europa.eu/index.html

Zaproszenie do składana wniosków na
projekty, których celem jest poprawa
warunków pracy: restrukturyzacja, dobre
samopoczucie w pracy i uczestnictwo
ﬁnansowe.

DG EMPL G – Social Affairs and Equal Opportunities
DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
European Commission
200 rue de la Loi, B-1049, Bruksela, Belgia
empl-info@ec.europa.eu;
http://ec.europa.eu/employment_social/contact_en.html

Konkurs grantowy dla stowarzyszeń
młodzieżowych i nieformalnych grup
młodych ludzi w wieku 16–22 lat
z województwa łódzkiego na działania
wśród społeczności lokalnej.

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

Konkurs dotacyjny na projekty realizowane
przez organizacje lokalne w czasie wakacji,
przeznaczone dla dzieci i młodzieży ze wsi
i miasteczek do 6 tys. mieszkańców.

Fundacja Wspomagania Wsi
Bellottiego 1, 01-022 Warszawa
Tel.: +48 22 636 25 70 Fax: +48 22 636 62 70
jplater@fww.org.pl, www.fww.org.pl

Program doﬁnansowujący wspólne
projekty uczniów i grup młodzieżowych
z Niemiec i Europy Wschodniej oraz
Środkowej.

MitOst e.V.
– Stowarzyszenie ds. Wymiany Językowej i Kulturalnej
Schilerstrasse 57, 10627 Berlin, Niemcy
Tel.: +49 30 327 884 85 Fax: +49 30 315 174 71
astrid.stefani@jungewege.de, www.jungewege.de

Nagrody dla liderów młodzieżowych za
ich projekty promujące zmiany społeczne
i integrujące młodzież ze społecznościami
lokalnymi.

YouthActionNet c/o International Youth Foundation
32 South Street, Suite 500
Baltimore, MD 21202 USA
Tel.: +1 410 951 1500 Fax: +1 410 347 1188
yan-info@iyfnet.org, www.youthactionnet.org

Program wspiera działania lokalnych
organizacji pozarządowych w nowych
państwach członkowskich UE. Promuje
dialog, współpracę i synergię pomiędzy
Unią a społeczeństwem obywatelskim.

DG JAI C.3 - Justice, Freedom and Security
DG Justice and Home Affairs, European Commission
Rue de Gen ve, 5, B-1049 Bruksela, Belgia
Email: JLS-FRC-PROGRAMME@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/support_ngo/
funding_support_en.htm

Unijne wsparcie na działania promujące
zdrowie i zapobiegające chorobom.

DG SANCO.G
– Public Health DG Health and Consumer Protection
The European Commission
EUROFORUM 4295, Batiment Jean Monnet
rue Alcide de Gasperi, L- 2920 Luksemburg
Tel.: +352 4 301 350 10 Fax: +352 4 301 380 19
sanco-mailbox@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/health/index_en.htm

Inicjatywa składa się z trzech różnych
programów na rzecz badań naukowych,
stworzonych przez Europejski
Bank Inwestycyjny we współpracy
z europejskimi uniwersytetami.

EIB-Universities Research Action
European Investment Bank
100 boulevard Konrad Adenauer, L - 2950 Luksemburg
universities@eib.org, www.eib.org/universities

2007-04-16
Program na rzecz
zapobiegania i reagowania
na gwałtowną radykalizację
postaw
2007-04-16
Kultura bliska
2007-04-23
Uczenie się przez całe życie
– Języki

2007-04-30
PROGRESS (2007 – 2013)
Program na rzecz zatrudnienia
i solidarności społecznej
2007-05-02
Dobre Pomysły

2007-05-07
Pożyteczne wakacje
2007-05-11
Młode drogi w Europie

2007-05-15
Nagrody YouthActionNet

2007-05-15
Działania wspierające
społeczeństwo obywatelskie
w nowych państwach
członkowskich UE
2007-05-15
Zdrowie Publiczne

2007-05-21
Inicjatywa na rzecz
uniwersyteckich badań
naukowych
2007-05-21

Program
Termin składania wniosków
Partnerstwo Inicjatyw
Społecznych – dotacje dla
organizacji pozarządowych

Opis

Kontakt

Doﬁnansowanie na projekty trójstronnej
współpracy dla organizacji pozarządowych
z Niemiec, Polski, Ukrainy, Białorusi
i Obwodu Kaliningradzkiego.

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

Celem programu jest promocja
wzajemnego zrozumienia między narodami
UE i Kanady z uwzględnieniem lepszej
znajomości ich języków, kultur i instytucji
oraz poprawy jakości zasobów ludzkich.

DG EAC B.6 – International Cooperation DG Education
and Culture European Commission
Unit EAC B6, Ofﬁce B7 6/06, B-1049 Brussels
Tel.: +32 2 299 00 23 Fax: +32 2 295 57 19
eac-3C-cooperation@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu_others/index_en.html

Wsparcie projektów promujących wymiany
i współpracę młodzieży UE z krajami,
które nie sąsiadują z Unią Europejską.

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

Program wspiera spotkania 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.: +32 2 295 26 85 Fax: +32 2 296 23 89
eacea-p7@ec.europa.eu, http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/
action1/towntwinning/funding_en.htm

Wsparcie dla międzynarodowych
projektów wymian i inicjatyw
młodzieżowych o charakterze lokalnym.

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

Akcja skierowana do osób w wieku
18– 30 lat, którzy chcą być
wolontariuszami w zagranicznej organizacji
non proﬁt oraz do organizacji, które są
zainteresowane przyjęciem wolontariusza
lub grupy wolontariuszy z zagranicy na
okres od 2 do 12 miesięcy.

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

Wsparcie edukacji nieformalnej, wymian
i współpracy międzynarodowej młodzieży
z UE z rówieśnikami z tzw. krajów
partnerskich (Europa PołudniowoWschodnia, Europa Wschodnia i Kaukaz,
Kraje Basenu Morza Śródziemnego).

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

Doﬁnansowanie na szkolenia i wymiany
dobrych praktyk. W projektach mogą
brać udział osoby zaangażowane lub
zainteresowane edukacją nieformalną
i problematyką młodzieżową.

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

Program wspiera europejską współpracę
w dziedzinie młodzieży poprzez
stworzenie zorganizowanego dialogu
między osobami działającymi na rzecz
młodzieży.

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

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

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Drotárska cesta 46, 811 02 Bratysłwa, 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, 21111 Aleksandria, Egipt
Tel.: +20 3 482 0342 Fax: +20 3 482 0471
questions@euromedalex.org, www.euromedalex.org

Współﬁnansowanie projektów
rozwijających współpracę polsko-niemiecką
– spotkań, współpracę instytucji, badań
naukowych, działań edukacyjnych na rzecz
ochrony środowiska.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
Tel.: 22 625 34 18, Fax: 22 625 34 18
www.fwpn.org.pl

2007-05-31
Program współpracy między
Unia Europejską a Kanadą
w zakresie szkolnictwa
wyższego, szkolenia i młodzieży
2007-05-31
MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU
– Akcja 3.2 Współpraca
z państwami niesąsiadującymi
z Unią Europejską
2007-05-31
Europa dla obywateli: Akcja
1.1 Partnerstwo miast

2007-06-01
MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU
– Akcja 1: Młodzież dla Europy
2007-06-01
MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU
– Akcja 2: Wolontariat
Europejski

2007-06-01
MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU
– Akcja 3.1. Współpraca z
krajami sąsiadującymi z Unią
Europejską
2007-06-01
MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU
– 4.3 Szkolenie i łączenie w sieci
osób pracujących z młodzieżą
i organizacji młodzieżowych
2007-06-01
MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU
– Akcja 5.1 – Spotkania
młodzieży i osób
odpowiedzialnych za politykę
dotyczącą młodzieży
2007-06-01
Małe granty
– MF Wyszehradzki
2007-06-01
Eurośródziemnomorska
Fundacja Dialogu Kultur
im. Anny Lindh
2007-06-01
Dotacje na spotkania
i współpracę partnerską
polsko-niemiecką
2007-06-01

WYDARZENIA
Marsze przeciw głodowi
Tysiące ludzi na całym świecie wyjdzie 13 maja
na ulice. Będą protestować przeciwko głodowi
wśród dzieci. Kampania „Fight Hunger, Walk
the World” ma zwrócić uwagę całego świata na
fakt, że blisko 400 milionów dzieci cierpi głód.
Celem Światowego Programu Żywnościowego
jest likwidacja tego problemu do roku 2015. Do
marszów protestacyjnych może przyłączyć się
każdy, ale w Polsce nie było chętnych do ich
organizacji. Mapka z miejscami, gdzie odbędą
się marsze, znajduje się na stronie:
www.fighthunger.org/en/wtw07.

Światowy Dzień Ochrony
Środowiska
Z kolei 5 czerwca przebiegać będzie pod znakiem
topniejących lodowców – temu problemowi
mają być poświęcone debaty i dyskusje w czasie
Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Pomysłodawcy przedsięwzięcia chcą zainspirować
młodzież z całego świata do działania na rzecz
zrównoważonego rozwoju i działań uświadamiających skutki zmian klimatycznych. Więcej
informacji (po angielsku):
www.unep.org/wed/2007/english

Tydzień Zatrudnienia
Również 5 czerwca w Brukseli politycy i specjaliści od rynku pracy będą dyskutować o bezrobociu i polityce zatrudniania w Unii Europejskiej. Okazją do spotkania będzie Tydzień
Zatrudnienia, którego temat przewodni w tym
roku brzmi: „Praca w Europie – tworzenie więcej
lepszych miejsc pracy”. Tydzień potrwa… dwa
dni. Informacje o nim (po angielsku, francusku
i niemiecku): www.employmentweek.com.

Młodzież o bezpieczeństwie
na drogach
O alkoholu, narkotykach i bezpieczeństwie
drogowym dyskutować będzie młodzież przy
okazji pierwszego Dnia Bezpieczeństwa Drogowego. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Komisja
Europejska, która 27 kwietnia 2007 organizuje
w Brukseli imprezę poświęconą bezpieczeństwu
drogowemu, oferując jednocześnie wsparcie
polityczne tym, którzy zechcą zorganizować
wydarzenia w swoich krajach.
Dzień jest elementem kampanii skierowanej do
młodych kierowców na całym świecie. Odbywa
się w ramach, także organizowanego po raz
pierwszy, Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa
Drogowego (23–29 kwietnia 2007), któremu
patronuje ONZ i Światowa Organizacja Zdrowia.
Więcej informacji (po polsku): http://ec.europa.
eu/transport/roadsafety/index_pl.htm.

Zielony Tydzień 2007
Rola Europy w ochronie środowiska będzie
głównym tematem tegorocznego Zielonego
Tygodnia. Wydarzenie odbędzie się od 12 do 15

czerwca w Brukseli. Wezmą w nim udział politycy
i przedstawiciele sektora pozarządowego. Będą
się zastanawiać, jak skutecznie chronić środowisko naturalne. Dyskusjom towarzyszyć będzie
wystawa o innowacjach w dziedzinie środowiska
i technologii. Więcej informacji (po angielsku) na
stronie: http://greenweek.europa.eu

PUBLIKACJE
Rada Europy uczy demokracji
Promowaniu aktywnego obywatelstwa młodzieży
poświęcony jest roczny raport Rady Europy.
Zawiera wskazówki, jak szkoły i inne placówki
oświatowe mogą kształtować obywatelskie
postawy młodych ludzi i pokazywać korzyści
płynące z demokracji. Autorami anglojęzycznego raportu są dyrektorzy europejskich szkół
średnich. Publikacja kosztuje 13 euro. Można ją
zamówić na stronie:
http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGE ID
=36&lang=EN&produit_aliasid=2157

Instytucje decyzyjne, doradcze,
administracyjne oraz nadzorcze
w szkolnictwie wyższym
To piąty tom Europejskiego Glosariusza Edukacyjnego wydany przez EURYDICE. Zawiera blisko
770 terminów związanych z działalnością instytucji szkolnictwa wyższego w 28 krajach europejskich. Publikacja jest po angielsku. Jej polskojęzyczne streszczenie znajduje się na stronie
www. frse.org.pl. EURYDICE specjalizuje się w publikacjach o europejskich systemach edukacji.
Wśród nich jest anglojęzyczny podręcznik
o polskim systemie edukacji. – To eurydicowy
hit – nie mają wątpliwości pracownicy polskiego
EURYDICE, który mieści się w Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji.

Język wolny od stereotypów
Komunikacji międzykulturowej poświęcona jest
najnowsza publikacja SALTO. Autorzy 27-stronicowej broszury na przykładzie pięciu sytuacji
starają się udowodnić, że umiejętności językowe
i dobór odpowiedniego słownictwa mają duże
znaczenie w kontaktach osób wywodzących
się z różnych kultur. Anglojęzyczna broszura
dostępna jest w PDF-ie na stronie:
www.salto-youth.net/download/1160/Booklet.pdf

Dojść do głosu w Unii Europejskiej
To tytuł przewodnika adresowanego do organizacji, które planują udział w europejskich inicjatywach obywatelskich. Wskazuje, jak poruszać
się w gąszczu unijnych instytucji i pomaga w opracowaniu strategii działania organizacji. Autorzy
podpowiadają, jak poszukiwać partnerów i prowadzić unijny lobbying. Teksty poparte są przykładami z europejskich kampanii. Publikację sﬁnansowała Komisja Europejska. W języku polskim jest
dostępna w PDF-ie na stronie: http://act4europe.
horus.be/module/FileLib/training_handbook_pl1.pdf

INTERNET
ETM w internecie
Strona tegorocznego Europejskiego Tygodnia
Młodzieży (ETM) już w sieci! Tydzień organizowany jest już po raz trzeci, ale po raz pierwszy
stronę poświęconą temu wydarzeniu tworzyli
nie unijni urzędnicy, a eksperci – młodzi dziennikarze z europejskiego stowarzyszenia European
Youth Press, które całkowicie odpowiada za
zawartość strony.
Europejski Tydzień Młodzieży (ETM) to cykliczne
święto młodych ludzi w Europie. Odbywa się
w Brukseli i w większości krajów europejskich.
Stałym elementem ETM jest wybór najlepszych
projektów młodzieżowych. Tegoroczny ETM
potrwa od 3 do 10 czerwca. Im bliżej imprezy,
tym na jej stronie (www.youthweek.eu) będzie
więcej informacji. Ale tylko po angielsku.

Europejski Portal Młodzieżowy
- ewaluacja
Wiarygodność, nawigację, graﬁ kę i zawartość
Europejskiego Portalu Młodzieżowego oceniają
internauci z całej Europy. Ankietę ewaluacyjną
opracowała Komisja Europejska i konsultanci
Eurodesku. Ma pomóc Komisji Europejskiej
uatrakcyjnić zawartość i wygląd portalu.
Wypełnienie ankiety zajmuje nie więcej niż 10
minut. Dostępna jest w języku polskim na stronie:
www.surveymonkey.com/s.asp?u=161843491202.

Kurs(y) – zielona wyspa
Lista kursów dla nauczycieli, które odbywają
się w Irlandii, znajduje się na stronie irlandzkiej
organizacji Leargas (www.leargas.ie/education/
comenius/comenius2.2b.html). Wszystkie kursy
odbywają się w ramach programu Comeniusa,
z którego można ubiegać się o ich dofinansowanie. W tym celu należy kontaktować się
z polską Narodową Agencją Comeniusa, która
działa w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
(www.frse.org.pl).

Zdrowie w sieci
Unia Europejska opracowała portal o zdrowiu. To
pierwszy europejski portal w całości poświęcony
tej tematyce. Skierowany jest do wszystkich,
którzy interesują się problematyką zdrowotną
– i dla (potencjalnych) pacjentów, i dla pracowników służby zdrowia. Zawiera wskazówki, jak
dbać o własne zdrowie, walczyć z chorobami,
prowadzić sportowy tryb życia. Informuje
o unijnych inicjatywach zdrowotnych. Witryna
jest dostępna w 20 językach, w tym po polsku.
Adres portalu: http://health.europa.eu

Europejski Nawigator
Mapki, filmy, zdjęcia wywiady i wiele innych
multimedialnych materiałów edukacyjnych o Unii
Europejskiej zawiera strona www.ena.lu. Witryna
została stworzona m.in. dla osób nauczających
o Unii Europejskiej. Dostępna w językach angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim.
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