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AKTUALNOŚCI
EURODESK POLSKA
FOP z „Twoim Eurodeskiem”
Podstawowe informacje o Funduszu dla
Organizacji Pozarządowych (FOP) znajdą
Czytelnicy „Twojego Eurodesku” w ulotce,
którą przesyłamy z pozostałymi newsletterami Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
To inicjatywa Eurodesk Polska. Propozycję
przesyłania przewodników, informatorów,
ulotek i innych publikacji odbiorcom naszego
newslettera złożyliśmy kilku instytucjom
zarządzającym funduszami europejskimi.
Pierwszymi, którzy skorzystali z naszej
propozycji, są zarządzający FOP: ECORYS
Sp. z o.o. i Fundusz Współpracy.

EURONEWSY
Młodzież przy okrągłym stole
Internetowy quiz w Irlandii, młodzieżowe blogi
w Austrii, festiwal uliczny we Włoszech. Od
3 do 10 czerwca Europa obchodziła Europejski
Tydzień Młodzieży (ETM). Tegoroczny tydzień
przebiegał pod hasłem „Włącz się”. Poświęcony
był promocji programu „Młodzież w Działaniu”,
europejskiej polityki młodzieżowej oraz dialogu
między młodzieżą a politykami.
ETM świętowała też Komisja Europejska. Do
jej siedziby w Brukseli przyjechało ponad 200
młodych ludzi z całej Europy. O różnorodności,
aktywności, włączaniu młodzieży w europejskie działania dyskutowali, i we własnym gronie,
i z przedstawicielami Komisji Europejskiej, z którymi zasiedli przy politycznym okrągłym stole.
Organizatorami krajowych ETM-owych przedsięwzięć były agencje programu „Młodzież
w Działaniu” oraz krajowe i regionalne biura
Eurodesku. Relacja z przebiegu ETM-u w Polsce
w biuletynie programu „Młodzież w Działaniu”.
Europejski Tydzień Młodzieży organizowany
jest co dwa lata w 31 krajach europejskich.
Strona internetowa ETM-u znajduje się pod
adresem: www.youthweek.eu.

UE ﬁlmy wspiera
Na tegorocznym festiwalu ﬁlmowym w Cannes
pokazano 11 ﬁlmów, które otrzymały doﬁnansowanie w ramach unijnego programu Media.
Jeden dzień festiwalu poświecony był europejskiej polityce audiowizualnej. O wpływie
internetu i telefonów komórkowych na przemysł filmowy Viviane Reding Komisarz ds.
Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów
rozmawiała z ministrami unijnych krajów i producentami ﬁlmowymi.

Miliony domen .eu
Liczba adresów internetowych z rozszerzeniem .eu wynosi już ponad dwa i pół miliona.
W ciągu kilkunastu miesięcy unijna domena
stała się trzecią w Europie i siódmą na świecie

najpopularniejszą domeną. Adresy z unijną
końcówką można rejestrować od kwietnia ubiegłego roku. Szczególną popularnością cieszą się
wśród małego biznesu.

Informacja młodzieżowa w Europie
W Europie działa blisko 8 tysięcy punktów
informacji młodzieżowej, w których pracuje
prawie 13 tysięcy osób – wynika z badań przeprowadzonych w 2005 r. przez Europejskie
Stowarzyszenie Informacji i Doradztwa dla
Młodzieży ERYICA (www.eryica.org).
Najbardziej rozwinięte sieci informacji młodzieżowej działają w Hiszpanii (ponad 3000
punktów; 3800 pracowników), we Francji
(odpowiednio: 1632; 3000) i we Włoszech
(1271; 2800). W Polsce w 2005 r. istniały 24
punkty informacji młodzieżowej. Pracowało
w nich 37 osób.
Centra informacji młodzieżowej w Europie
odwiedziło w 2005 r. blisko 23 miliony osób.

Coraz więcej erasmusowców
Wzrasta liczba osób korzystających z programu
Erasmus. Liczba studentów, którzy wyjechali na
zagraniczne stypendium Erasmusa, zwiększyła
się w roku 2005/6 o 7%, a liczba nauczycieli
akademickich o 12%. Największy przyrost
odnotowały nowe kraje członkowskie, w których wymiana studencka i kadry akademickiej
wzrosła o 20%. Od stycznia 2007 r., Erasmus
jest częścią programu „Uczenie się przez całe
życie” (LLP).

Z komisarzem w Afryce
26 zwycięzców unijnego konkursu o rozwoju
międzynarodowym pojechało do Afryki
razem z Komisarzem ds. Rozwoju i Pomocy
Humanitarnej Louisem Michelem. Poznali
zasady unijnej polityki rozwoju i pomocy humanitarnej. Spotkali się z młodzieżą z Ruandy.
Prace na Młodzieżowy Konkurs o Rozwoju
Międzynarodowym 2006 przesłało 751 uczniów
z UE. Oprócz wizyty w Afryce zwycięzcy (po
jednym z każdego unijnego kraju) wzięli udział
w Europejskich Dniach Rozwoju, które odbyły
się w listopadzie ubiegłego roku w Brukseli.

Wsparcie dla młodzieżowych
sieci tematycznych
Milion euro przeznaczyła Komisja Europejska
na wsparcie sieci tematycznych powstających
lub już działających w ramach Akcji 1. programu
„Młodzież w Działaniu”, tj. w ramach projektów
wymian młodzieży, inicjatyw młodzieżowych i projektów w dziedzinie demokracji
uczestniczącej. Maksymalna kwota unijnego
doﬁ nansowania to 100 tys. euro. Grant nie
może stanowić więcej niż 65% całkowitego
budżetu projektu.
Wnioski można składać do 1 września do Agencji
Wykonawczej działającej w imieniu Komisji
Europejskiej. Szczegółowy opis konkursu (także
po polsku) na stronie: http://eacea.ec.europa. eu/
youth/calls2007/action1/index_en.htm.

ZDARZYŁO SIĘ W EUROPIE
Zorganizowany dialog w praktyce
W ostatnim czasie miała miejsce seria
wydarzeń związanych z realizacją unijnej
polityki „zorganizowanego dialogu”, której celem jest zbliżenie Europy i jej młodych obywateli m.in. poprzez włączenie
młodzieży w procesy decyzyjne.

Spotkanie na szczycie
W połowie kwietnia 170 młodych ludzi z 34
krajów spotkało się w Kolonii z unijnymi
i krajowymi politykami odpowiedzialnymi
za politykę młodzieżową. Dyskutowano
o wyrównywaniu szans, informacji młodzieżowej, mobilności, działalności młodzieżowej.
Debatę zorganizowali Niemcy. Jej konkluzje
i przyjęty plan działania znajdują się na stronie:
http://ec.europa.eu/youth/news/doc/action_plan_en.pdf.
Więcej informacji o spotkaniu pod adresem:
www.youth-event-germany.de/en.

Myślą globalnie, działają lokalnie
Z kolei 9 maja, z okazji Dnia Europy, ponad
stu pracowników Komisji Europejskiej odwiedziło szkoły w całej Unii Europejskiej, także
w mniejszych miastach i miejscowościach.
Tłumaczyli uczniom, jak Unia Europejska
wpływa na ich codzienne życie i jakie działania podejmuje.

Komisarze w terenie
Z nastolatkami rozmawiali też unijni komisarze. – Unia to szansa przede wszystkim
dla was, młodzieży. Na podróże bez paszportów, studia w dowolnym kraju UE, dobrobyt
– przekonywała Komisarz Ferrero-Waldner,
odpowiadająca za stosunki zewnętrzne. Zaś
komisarz Michel zapewnił młodzież, że Unia
odgrywa kluczową rolę w walce z biedą.

Na drodze do partnerstwa
Dialog kontynuowano 25 maja w Brukseli,
gdzie odbyło się nieformalne forum delegatów młodzieży z krajów UE z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego i Komisji
Europejskiej. Forum miało być kolejnym
krokiem na drodze do partnerstwa między
instytucjami europejskimi a młodzieżą. Ma
się odbywać cyklicznie.

Unia słucha i się uczy
Spotkania z młodzieżą to nie jedyny
element „zorganizowanego dialogu”. Od
kilku miesięcy Unia prowadzi konsultacje
z obywatelami w internecie. Na stronie
www.european-citizens-consultations.eu można
podyskutować o zagadnieniach europejskich
i przekazać uwagi unijnym parlamentarzystom. – Komisja Europejska będzie słuchać
i uczyć się – obiecuje wiceprzewodnicząca
Komisji Europejskiej Margot Wallström.

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 uzupełniana i aktualizowana. Opisy programów znajdują się na stronie: www.eurodesk.pl/nieprzegap

Program

Opis

Kontakt

2007-06-18

Program wspiera organizacje
pozarządowe działające aktywnie na
rzecz ochrony środowiska oraz realizacji
polityki i prawodawstwa wspólnotowego
z zakresu ochrony środowiska w różnych
regionach Europy.

DG ENV A.1 – Communication and Governance
DG Environment European Commission
200 rue de la Loi, B-1049 Bruksela, Belgia
Tel.: (+32-2) 296 69 18 Fax: (+32-2) 298 63 27
ngo@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm

Fundusz dla Organizacji
Pozarządowych – RÓWNE
SZANSE i INTEGRACJA
SPOŁECZNA

Dotacje na projekty organizacji
pozarządowych pochodzące ze środków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego
i Mechanizmu Finansowego EOG

ECORYS Polska Spółka z o.o.
ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa
Tel.: +48 22 339 36 36 Fax: +48 22 339 36 49
www.funduszngo.pl

Nagroda honorująca różnorodność
kulturową i dziennikarstwo ponad
granicami dla młodych dziennikarzy
pochodzących z obszaru EuroŚródziemnomorskiego oraz Unii
Europejskiej

Boundless Project Secretariat
c/o Westdeutscher Rundfunk
DE-50600 Kolonia, Niemcy
boundless@wdr.de

Goi Peace Foundation zaprasza młodych
ludzi z całego świata do wzięcia udziału
w międzynarodowym konkursie na
esej. Temat konkursu: „Rola mediów,
informacji i komunikacji w budowie
świata, w którym panuje pokój”

Goi Peace Foundation
1-4-5 Hirakawacho
Chiyoda-ku, Tokio 102-0093, Japonia
essay@goipeace.or.jp, www.goipeace.or.jp

Wsparcie projektów, których celem jest
wprowadzenie w życie wysokiej jakości,
nowatorskich rozwiązań w dziedzinie
kształcenia nieformalnego i pracy
z młodzieżą

ACEA Youth Department EACEA Education,
Audiovisual and Culture Executive Agency
Rue Colonel Bourg 135-139
B-1049 Bruksela, Belgia
Tel.: +32 2 29 978 24 Fax: +32 2 29 213 30
youth@ec.europa.eu, http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

Dodatkowe stypendium dla uzdolnionych
studentów z małych miast i wsi, którzy
zamierzają uczestniczyć w programie
wymiany „Uczenie się przez całe życie”
– Erasmus

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
Tel.: +48 42 632 59 91 Fax: +48 42 630 27 81
fep@fep.lodz.pl, www.fep.lodz.pl

Stypendia dla dzieci z ubogich rodzin,
które odznaczają się wybitnymi
zdolnościami w nauce, sztuce i sporcie

Fundacja Banku Zachodniego WBK
pl. Andersa 5, 61-894 Poznań
Tel.: +48 61 850 30 40 Fax: +48 61 856 52 03
http://bdu.bzwbk.pl/13889

Stypendium dla nauczycieli akademickich
zainteresowanych pracą w krajach
rozwijających się

Klub Rotariański
ul. Grzybowska 77
00-844 Warszawa
jkarasinski@formator.pl, www.rotary.org.pl

Zimowe, wiosenne i letnie kursy dla
studentów kierunków inżynieryjnych,
dzięki którym studenci mają okazję
pogłębić swoją wiedzę na wybrany temat

BEST Board of European Students of Technology
International secretariat of BEST
Troeroedkollegiet 12d, DK- 2950 Vedbaek, Dania
info@BEST.eu.org,
www.best.eu.org/organisation/org_contact.jsp

Program szkoleniowy dla specjalistów
europejskiego sektora audiowizualnego.
Poprzez promocję kształcenia przez całe
życie i wykorzystanie nowych technologii
pomaga dostosować się do wymiaru
europejskiego i międzynarodowego rynku
sektora audiowizualnego

MEDIA programme and media literacy 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

Wsparcie ﬁnansowe dla
europejskich organizacji
ekologicznych

2007-06-29
Boundless Cultural Diversity
Media Award

2007-06-29
Międzynarodowy konkurs na esej
dla młodzieży

2007-06-30
MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU
– Akcja 4.4 – Projekty mające
na celu promowanie innowacji
i jakości na rzecz młodzieży
2007-06-30
Studiuj za granicą – Program
Stypendiów Pomostowych

2007-06-30
Bank Dziecięcych Uśmiechów
– Program Stypendialny
2007-06-30
Stypendia Rotary dla Nauczycieli
Akademickich
2007-07-01
Kursy BEST dla studentów uczelni
technicznych

2007-07-01
MEDIA (2007 – 2013)
– Kształcenie

2007-07-02

Program
Termin składania wniosków

Promocja wzajemnego poznania,
zrozumienia i współpracy
pomiędzy UE a Azją, Ameryką
Łacińską, Europejskim Regionem
Sąsiedztwa i Rosją

Opis

Kontakt

Program wspiera działania promujące
wzajemne poznanie, zrozumienie
i współpracę pomiędzy Unią Europejską
a Azją, Ameryką Łacińską, Europejskim
Regionem Sąsiedztwa i Rosją

AIDCO – Unit 4 European Commission
EuropeAid Co-operation Ofﬁce
Ofﬁce L41 - 03/138, B-1049 Bruksela, Belgia
europeaid-UE-PT@ec.europa.eu,
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl

Nagroda przyznawana przez Radę
Europy wyróżnia projekty promujące
uczestnictwo młodych ludzi w życiu
społecznym

Award „Young active citizens”
European Youth Centre Council of Europe
30, rue Pierre de Coubertin, F-67000 Strasburg, Francja
Tel.: +33 03 88 41 39 56 Fax: +33 03 88 41 27 78
youth.award@alldifferent-allequal.info, www.coe.int/T/E/
Cultural%5FCo%2Doperation/Youth/2._Priorities/award.asp

Ogólnoeuropejski konkurs dla
wybitnych studentów i młodych
twórców w dziedzinie multimediów:
e-contentu i designu

EUROPRIX Top Talent Ofﬁce
c/o ICNM International Center for New Media
Moosstrasse 43a, A-5026 Salzburg, Austria
Tel.: +43 662 630 408 Fax: +43 662 630 408-22
ofﬁce@europrix.org, www.toptalent.europrix.org

Stypendia dla studentów wszystkich
kierunków na wizyty w niemieckich
uczelniach

DAAD
ul. Czeska 24, 03-902 Warszawa
Tel.: +48 22 616 13 08 Fax: +48 22 616 12 96
daad@daad.pl, www.daad.pl

Kilkumiesięczne nieodpłatne staże
w Delegacji Komisji Europejskiej przy
Organizacji Narodów Zjednoczonych
w Nowym Jorku

Delegation of the European Commission
to the United Nations
222 East 41st Street, New York 10017, USA
Tel.: +1 212 371 38 04
delegation-new-york-intern@ec.europa.eu,
www.europa-eu-un.org

Nagroda dla nauczycieli, za oryginalność
i kreatywność w nauczaniu języków
obcych w roku szkolnym 2006/2007
przyznawana przez Komisję Europejską

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel.: +48 22 622 37 12 Fax: +48 22 622 37 10
www.socrates.org.pl/socrates2/

Doroczny konkurs na scenariusz dla
pisarzy w wieku 18-28 lat. Ma pomóc
młodym ﬁlmowcom zrealizować swoje
marzenia

NISI MASA (European ofﬁce)
10, rue de l’Echiquier, F-75010 Paryż, Francja
Tel.: +33 0 1 53 34 62 78 Fax: +33 0 6 32 61 70 26
europe@nisimasa.com, www.nisimasa.com

Konkurs stypendialny dla Poleknaukowców w dziedzinach
biologiczno-medycznych

L’oréal Polska dla kobiet i nauki
L’oreal Polska Biuro Prasowe
ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa
kobiety@pl.loreal.com

Organizacje działające na poziomie
krajowym, regionalnym i lokalnym mogą
ubiegać się o doﬁnansowanie projektów w
takich dziedzinach, jak kultura, edukacja,
młodzież, sport i obywatelstwo

DG EAC C.1 Culture
– Unit European Year of Intercultural Dialogue 2008
DG Culture and Education European Commission
MADOU 17/58, B-1049 Bruksela, Belgia
Tel.: + 32 2 296 09 27
isabel-maria.almeida@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html

Nagroda ma na celu publiczne wyrażenie
uznania inicjatywom oraz umiejętnościom
osób i/lub organizacji w zakresie
zachowywania i podniesienia wartości
dziedzictwa kulturowego

Heritage Awards Co-ordinator
Europa Nostra Secretariat
Lange Voorhout 35 NL-2514 EC Haga, Holandia
Tel.: +31 70 302 40 52 Fax: +31 70 361 78 65
ao@europanostra.org, www.europanostra.org

Program „Ludzie” w ramach 7.
Programu Ramowego wspiera mobilność
i rozwijanie kariery naukowców (Działania
Marie Curie)

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Świętokrzyska 21, 00-049 Warszawa
Tel.: +48 22 828 74 83 Fax: +48 22 828 53 70
www.kpk.gov.pl/7pr/

Dotacje na projekty realizowane we
współpracy z partnerską organizacją z co
najmniej jednego kraju regionu (Europa
Środkowa, Wschodnia, Południowa, Azja
Centralna)

Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa
Tel.: +48 22 536 02 00 Fax: +48 22 536 02 20
batory@batory.org.pl, www.batory.org.pl

2007-07-03
Nagroda
„Młodzi aktywni obywatele”

2007-07-15
EUROPRIX nagroda dla wybitnie
uzdolnionych

2007-07-15
DAAD Stypendia na podróże
grupowe do Niemiec dla polskich
grup studenckich
2007-07-15
Staże w Delegacji Komisji
Europejskiej przy Organizacji
Narodów Zjednoczonych
w Nowym Jorku
2007-07-15
European Language Label – konkurs
dla nauczycieli języków obcych
2007-07-31
Europejski Konkurs na Scenariusz
NISI MASA
2007-07-31
Dla Kobiet i Nauki – program
stypendialny
2007-07-31
Europejski Rok Dialogu
Międzykulturowego 2008

2007-07-31
Nagroda UE związana
z Dziedzictwem Kulturowym/
Nagrody Europa Nostra
2007-08-15
Ludzie (7.PR)
– Działania Marie Curie
2007-08-19
Wschód-Wschód
Międzynarodowe
projekty w Polsce
2007-08-20

WYDARZENIA
Międzynarodowy Dzień Młodzieży
Europejski Tydzień Młodzieży za nami. Przed
nami Międzynarodowy Dzień Młodzieży (MDM).
Odbędzie się 12 sierpnia z inicjatywy ONZ. Pod
hasłem „Niech cię zobaczą, niech cię usłyszą”
młodzi ludzie na całym świecie będą dyskutować o aktywnym obywatelstwie, które staje
się motywem przewodnim większości międzynarodowych debat młodzieży. Kampaniom
informacyjnym i dyskusjom towarzyszyć
będą występy artystyczne. Więcej informacji
o siódmym już MDM (po angielsku) na stronie:
www.un.org/esa/socdev/unyin/iyouthday.htm.

„Dla życia bez tytoniu”
To tytuł antynikotynowej kampanii informacyjnej.
Jej autorzy namawiają Europejczyków do rzucenia
palenia i pomagają tym, którzy zdecydowali się
zerwać z nałogiem. W tym celu uruchomiono
antynikotynową telefoniczną linię wsparcia oraz
stronę internetową: www.help-eu.com. Oprócz
porad i informacji o szkodliwości palenia można
na niej znaleźć przetłumaczony na wszystkie
unijne języki antynikotynowy manifest. Otrzymali
go m.in. członkowie Parlamentu Europejskiego.
Kampania „Dla życia bez tytoniu” potrwa do
3 lipca 2007 r. Organizuje ją Europejskie Forum
Młodzieży pod patronatem Markosa Kyprianou,
unijnego komisarz ds. zdrowia.

PUBLIKACJE
The best of Unia Europejska
Wspólna waluta, rozszerzenie o nowe państwa,
działania na rzecz uznawalności wykształcenia to
trzy z pięćdziesięciu historii opisanych w publikacji
„50 ścieżek w kierunku największych sukcesów
Europy”. Do największych europejskich success
stories autorzy zaliczyli także takie osiągnięcia
jak uruchomienie europejskiego numeru alarmowego 112, stworzenie konkurencyjnego rynku
dla tanich linii lotniczych czy działania na rzecz
równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Publikacja
została wydana z okazji 50. rocznicy UE. Ma
polską wersję językową. Do ściągnięcia ze strony:
http://europa.eu/success50/index_pl.htm

Prawa dziecka
Jak uczyć dzieci o ich prawach pokazuje publikacja Rady Europy dla nauczycieli szkół podstawowych. Zawiera opisy dziewięciu planów lekcji
o prawach dziecka. Liczy 93 strony i kosztuje
15 euro. Do zamówienia na stronie:
http://book.coe.int/EN/ﬁcheouvrage.php?PAGEID
=36&lang=EN&produit_aliasid=2194.

PROGRESS w pigułce
Komisja Europejska wydała broszurę na temat
programu na rzecz zatrudnienia i solidarności
społecznej – PROGRESS. To nowy unijny
program – dla organizacji pozarządowych,

uczelni wyższych, placówek badawczych,
samorządów. Składa się z 5 części: zatrudnienie, ochrona socjalna i integracja społeczna,
warunki pracy, walka z dyskryminacją i różnorodność, równość płci. Autorzy 12-stronicowej
broszury opisują m.in. zakres działań, które mogą
otrzymać doﬁnansowanie w ramach PROGRESSu. Anglojęzyczny PDF broszury jest na stronie:
http://ec.europa.eu/employment_social/progress/
docs/brochure_en.pdf.

Szkolenia zawodowe na świecie
„Udział w edukacji formalnej i zawodowej oraz
programy szkoleniowe na świecie” to tytuł raportu
opracowanego przez UNESCO. Publikacja liczy
124 strony. Zawiera dane statystyczne o szkoleniach zawodowych z całego świata. Raport
powstał z myślą o osobach odpowiedzialnych za
politykę w zakresie edukacji i szkoleń. Publikacja
w języku angielskim znajduje się na stronie:
www.unevoc.net/f ileadmin/user_upload/pubs/
UNEVOC_UIS_Report.pdf.

Rada Europy uczy różnorodności
Różnorodność religijna i edukacja międzykulturowa to tematy podręcznika Rady Europy
dla nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą.
Publikacja składa się z części teoretycznej
i praktycznej. Ta druga opisuje przykłady lekcji
o różnorodności kulturowej w wybranych
państwach europejskich. Książka jest tylko po
angielsku. Kosztuje 15 euro. Można ją zamówić
na stronie:
http://book.coe.int/EN/ﬁcheouvrage.php?PAGEID
=36&lang=EN&produit_aliasid=2191.

Włącz się w Milenijne Cele Rozwoju
Tak nazywa się multimedialny program edukacyjny dla uczniów szkół gimnazjalnych. Ma przybliżyć młodzieży Milenijne Cele Rozwoju, które
– przypomnijmy – zobowiązują bogate i biedne
kraje do wspólnej pracy na rzecz wyeliminowania głodu, zapewnienia dostępu do edukacji,
promowania równości kobiet i mężczyzn,
zwalczania chorób oraz ochrony środowiska.
Program zawiera gotowe pomysły na „włączanie”
się w walkę z biedą. Przygotowały go MSZ
i przedstawicielstwo ONZ w Polsce. Jego
elektroniczna wersja znajduje się w internecie:
www.un.org.pl/rozwoj/mdg

INTERNET
Bądź bezpieczny online
Instrukcje, jak bezpiecznie czatować, chronić
hasła do poczty mailowej, pisać bloga czy bronić
się przed wirusami zawiera anglojęzyczna strona
dla dzieci i młodzieży www.thinkuknow.co.uk. Za
jej pośrednictwem internauci, których zaniepokoi zachowanie osoby, z którą rozmawiały
na czacie, mogą skontaktować się z internetowymi detektywami. Stronę opracowała
brytyjska organizacja Child Exploitation and
Online Protection.

Nauka języka obcego za darmo
Darmową naukę języka obcego umożliwia multimedialny program Euromobil. Elektroniczną
wersję programu można ściągnąć ze strony
www.euro-mobil.org. Na razie gotowe są euromobile do nauki języka angielskiego, niemieckiego,
ﬁńskiego i węgierskiego. W przygotowaniu wersje
do nauki francuskiego, portugalskiego, czeskiego,
rumuńskiego i... polskiego. Euromobil sﬁnansowała Komisja Europejska, przede wszystkim
z myślą o studentach, którzy zamierzają wyjechać na studia za granicę.

Europa dla ciebie
To witryna o programach europejskich dla
młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą.
Na www.europe4you.info internauci znajdą
informacje o programach edukacyjnych wspierających kulturę, prawa człowieka, aktywne
obywatelstwo, rozwój zawodowy młodzieży.
Programy można wyszukiwać według alfabetu,
tematów i grup docelowych (szkoły, studenci,
organizacje młodzieżowe, bezrobotni). Stronę
opracowali wolontariusze z Włoch i Finlandii.
W dwóch językach – po angielsku i włosku.

Gotuj z Unią młody Europejczyku
Unia Europejska chce walczyć z otyłością
wśród dzieci. Witryna http://eu.mini-chefs.eu ma
zachęcić do zdrowego odżywiania i samodzielnego gotowania. Najmłodsi internauci znajdą
na niej proste przepisy kulinarne najlepszych
kucharzy w Europie. Rodzice i nauczyciele
mogą podyskutować na forum i poznać zasady
konkursu na plakat promujący zdrowe gotowanie
oraz znaleźć informacje o Europejskim Dniu
Zdrowej Żywności i Gotowania (8 listopada 2007
roku). Strona będzie rozbudowywana, m.in. o interaktywne gry o gotowaniu. Wkrótce będzie
też miała 12 wersji językowych. Na razie jest
tylko po angielsku.

Europejski Nawigator
Mapki, ﬁ lmy, 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 języku angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim.

EUtube?
Multimedialne pliki dla młodzieży udostępnia platforma Radio Web Europe – www.radiowebeurope.eu.
Na stronie m.in. filmowe relacje z projektów
młodzieżowych, wywiady ze studentami
Erasmusa, kreskówki, fragmenty debat młodzieży
o polityce europejskiej. Internauci zarejestrowani
na stronie mogą na niej umieszczać własne pliki
mulitmedialne i komentować pliki innych.
Radio Web Europe otrzymało doﬁnansowanie
w ramach unijnego „Planu D na rzecz demokracji, dialogu i debaty”. Strona jest dostępna
w siedmiu językach, w tym po angielsku, włosku
i hiszpańsku.
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