Sierpień 2007
Nr 15
AKTUALNOŚCI
EURODESK POLSKA
Więcej punktów Eurodesku
Kolejne organizacje przyłączyły się do sieci
Eurodesk Polska. Nowe – lokalne – punkty
informacyjne Eurodesku powstały na Pomorzu,
w woj. kujawsko-pomorskim, dolnośląskim
i śląskim. Ich pracownicy nauczyli się, jak
korzystać z internetowych narzędzi Eurodesku
i udzielać informacji zgodnie z eurodeskowym
„know-how”. Teraz swoje umiejętności będą
mogli sprawdzić w praktyce, odpowiadając na
„europejskie” pytania młodzieży. Po ostatniej
rozbudowie do sieci Eurodesk Polska należy już
68 organizacji i instytucji. Ich adresy znajdują się
na stronie www.eurodesk.pl, zakładka Eurodesk
w Polsce.

EURONEWSY
Portugalia kieruje Unią
Silniejsza Unia dla lepszego świata – pod takim
hasłem Portugalia przejęła w lipcu przewodnictwo w Radzie UE. Priorytetami Lizbony są:
nowy traktat europejski, kolejny etap strategii na
rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz relacje z Afryką
i Ameryką Łacińską.
Witryna portugalskiej prezydencji (www.eu2007.pt)
zawiera informacje o działaniach UE w takich
dziedzinach, jak zatrudnienie, ochrona środowiska, edukacja. Na stronie także aktualności
i kalendarium nadchodzących wydarzeń.

Sport w Białej Księdze
Ekonomiczną i społeczną rolę sportu oraz
unijne prawodawstwo w tym zakresie analizuje
najnowsza Biała Księga Komisji Europejskiej. Jej
publikację poprzedziły dwa lata konsultacji – z organizacjami, federacjami sportowymi, a także
– za pośrednictwem internetu – z obywatelami.
Teraz z treścią publikacji zapoznają się przedstawiciele unijnych instytucji. W październiku
Komisja zorganizuje konferencję na jej temat.
Elektroniczna wersja najnowszej Białej Księgi
dostępna jest także po polsku na http://ec.europa.
eu/sport/index_en.html.
Biała Księga to jeden z dwóch typów unijnych
publikacji (drugą jest Zielona Księga) o charakterze analityczno-strategicznym. Na jej podstawie
UE wytycza kierunki działania w poszczególnych
dziedzinach (np. komunikacja społeczna, transport, polityka młodzieżowa).

Unia na YouTube
Komisja Europejska wykupiła podstronę na
YouTube, jednej z najpopularniejszych witryn
internetowych. Ta inicjatywa odzwierciedla nasze
zobowiązanie do lepszego wyjaśniania europejskich
strategii – tłumaczy unijna komisarz ds. komunikacji Margot Wallström. Miesiąc po uruchomieniu
www.youtube.com/eutube zawierała kilkadziesiąt,
w większości anglojęzycznych, klipów o różnorodnej tematyce – historia UE, AIDS, prawa człowieka, pomoc humanitarna, ochrona środowiska,
zmiany klimatyczne. Zdecydowanie największą

popularnością wśród internautów cieszył się
unijny spot promujący europejską kinematograﬁę
„Film lovers will love this”, składający się z kilkunastu pikantnych scen erotycznych pochodzących
z ﬁlmów europejskich reżyserów.

Energia z Polski
(Dwóch Polaków w dwunastce)
Dwóch Polaków znalazło się wśród 12 ﬁnalistów
unijnego konkursu plastycznego dla szkół “Energia
jest naszą przyszłością”. W kategorii do lat 12
nominację otrzymał Ignacy Duszyński ze Złotoryi.
W trójce nominowanych 15-16-latków jest Paweł
Otręba z Opola. Obaj we wrześniu pojadą na
ﬁ nał konkursu do Brukseli. Zwycięzcy otrzymają plecaki i odtwarzacze MP3. Do konkursu
zgłosiło się 2400 szkół z UE. Prace ﬁnalistów na:
www.futurenergia.org.

Konsultacje w sprawie działań
przeciwko dyskryminacji...
Komisja Europejska konsultuje z obywatelami
przyszłą strategię walki z dyskryminacją ze
względu na płeć, religię, niepełnosprawność, wiek,
orientację seksualną. Konsultacje potrwają do
4 października. Ich efekty mają znaleźć odzwierciedlenie w unijnych działaniach już w roku 2008.
Więcej informacji na stronie: http://ec.europa.eu/
yourvoice/consultations/index_en.htm.

… i szkolnictwa
Dwa tygodnie dłużej potrwają konsultacje
„Szkoła 21-go wieku”. Mają wyłonić obszary,
w których Unia mogłaby wesprzeć kraje członkowskie w działaniach na rzecz modernizacji
systemów szkolnictwa. Opinie można wyrażać
w języku polskim. Szczegółowe zasady na stronie:
http://ec.europa.eu/education/school21/index_en.html.

ZDARZYŁO SIĘ W EUROPIE
Sportowa deklaracja
Kilkadziesiąt postulatów do europejskich instytucji i organizacji sportowych zawiera deklaracja końcowa Europejskiego Forum Młodzieży
i Sportu. Dokument podzielono na trzy części:
edukacja formalna, pozaformalna i komunikacja.
W forum wzięło udział kilkudziesięciu młodych
wolontariuszy z 22 państw. Pełny tekst deklaracji
(po angielsku) na stronie: http://isca-web.org.

Młodzież debatuje
O roli młodzieży w Europie, sytuacji w Iraku
i nowym traktacie europejskim dyskutowali młodzi
uczestnicy forum obywatelskiego, które tuż przed
rozpoczęciem portugalskiej prezydencji odbyło się
w Lizbonie. W dyskusji wziął udział przewodniczący
Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering.
Streszczenie spotkania na stronie Parlamentu
Europejskiego: www.europarl.europa.eu.

Czwarta władza w europarlamencie
22 młodych dziennikarzy miało okazję przez
jeden dzień redagować stronę internetową
Parlamentu Europejskiego. Powstały 22 artykuły, cały czas dostępne na witrynie Parlamentu.

Parlament Europejski zaprosił do swojej siedziby
dziennikarzy z całej UE w ramach Europejskich
Dni Mediów Młodzieżowych. Więcej informacji:
w w w.europarl.europa.eu/news/public/focus_
page/040-8211-178-06-26-906-20070622FCS0819727-06-2007-2007/default_pl.htm.

MŁODZI EUROPEJCZYCY
W EUROBAROMETRZE
Młodzież w Europie ma pozytywną opinię
o Unii i jej przyszłości, a obywatelstwo
europejskie znaczy dla młodych możliwość podróżowania, studiowania i pracy
w innych krajach UE – wynika z tegorocznego badania „Młodzi Europejczycy” przeprowadzonego przez Eurobarometr.
Badanie różniło się od ostatniego, przeprowadzonego w 2001 roku, wiekiem ankietowanych osób – jako górną granicę ustalono po
raz pierwszy nie 24 lata, ale 30 lat. Również
dopiero w tym badaniu wzięli udział młodzi
ludzie z nowych państw członkowskich UE,
m.in. z Polski. Przepytano także młodych
Bułgarów i Rumunów. Na ankietę odpowiedziało ponad 19 tys. respondentów w wieku
15 – 30 lat z 27 krajów.
Ze wszystkich krajów biorących udział
w badaniu to Polska i Litwa są najbardziej
optymistyczne, jeśli chodzi o przyszłość UE.
97% ankietowanych Polaków zgodziło się, że
za 10 lat będzie można łatwiej podróżować,
pracować i mieszkać w wybranym miejscu
Europy.
W badaniu młodzież mogła też określić, jakich
aspektów Unii się obawia. Najwięcej młodych
ludzi boi się wzrostu biurokracji i kosztów z nią
związanych.
Młodzi obywatele z krajów starej Unii
największą przeszkodę w znalezieniu zatrudnienia postrzegają w braku odpowiednich miejsc
pracy. A młodzież z nowych państw członkowskich wiąże to raczej z brakiem wystarczającego doświadczenia i praktycznych umiejętności. W szukaniu pracy za granicą największym
problemem może być słaba znajomość języka
– obawia się tego 43% respondentów. Młodzi
Polacy i Finowie, silniej niż młodzież innych
krajów, boją się też formalności związanych
z podejmowaniem pracy w innym kraju.
Europejska młodzież nie udziela się w organizacjach pozarządowych. Tylko 22% należy
do jakiejś organizacji, z czego prawie połowa
to kluby sportowe. Odsetek ten jest najniższy
wśród młodych Polaków, Rumunów i Bułgarów
(odpowiednio 9%, 7% i 7%).
Respondenci mieli również okazję określenia,
dlaczego wg nich obecnie młodzież mieszka
dłużej z rodzicami. Ponad 40% odpowiadających wiąże to ze zbyt niskimi dochodami,
a 16% zgadza się z twierdzeniem, że młodzi
są mało samodzielni i mieszkanie z rodzicami
wynika z wygody. Polacy jeszcze częściej
podkreślali trudności ﬁnansowe (55%), a mniej
zwracali uwagę na lenistwo i brak samodzielności (tylko 9%).
Podsumowanie badania „Młodzi Europejczycy
2007” znajdują się na stronie http://ec.europa.
eu/public_opinion/ﬂash/ﬂ_202_sum_en.pdf .

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
Termin składania wniosków
Dotacje Fundacji Kronenberga

Opis

Kontakt

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

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
ul. Traugutta 7/9, 00-950 Warszawa
Tel.: +48 22 826 90 51 Fax: +48 22 826 90 51
www.citibank.pl/poland/kronenberg/

Wsparcie dla lokalnych organizacji na
prowadzenie programów stypendialnych dla
uczniów i studentów

Akademia Rozwoju Filantropii
ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
Tel.: +48 22 622 02 00 Fax: +48 22 622 02 11
arfp@ﬁlantropia.org.pl, www.ﬁlantropia.org.pl

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

Wsparcie dla polskich organizacji
i nieformalnych grup kobiecych. W obecnej
edycji doﬁnansowywane będą projekty
związane z nowoczesnymi technologiami
komunikacyjnymi

OŚKA Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych
ul. Piękna 66 a, 00-672 Warszawa
Tel.: +48 22 622 97 92 Fax: +48 22 622 13 26
oska@oska.org.pl, www.oska.org.pl

Konkurs na esej związany z problematyką
bezpieczeństwa NATO dla naukowców,
pracowników akademickich oraz publicystów
pochodzących z krajów członkowskich
Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz krajów
partnerskich NATO

NATO - North Atlantic Treaty Organisation Public
Diplomacy Division NATO Academic Affairs Ofﬁce
Boulevard Leopold III, B-1110 Bruksela, Belgia
Fax: +32 2 707 54 57
Academics@hq.nato.int,
www.nato.int/acad/home.htm

Stypendia na odbycie stażu w Niemczech dla
absolwentów wyższych uczelni w dziedzinie
ochrony środowiska

Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska
ul.Żwirki i Wigury 93, p. 1105, 02-089 Warszawa
sds@sds.org.pl, www.sds.org.pl

Program ma zapewnić odpowiednią
ilość porównywalnych danych, danych
statystycznych i analiz, monitorowanie
postępu w realizacji celów, a także określanie
obszarów wymagających szczególnej uwagi
w programie Uczenie się przez całe życie

DG EAC B - Lifelong Learning Programme
DG Education and Culture European Commission
200, rue de la Loi, B-1049 Bruksela, Belgia
Tel.: +32 2 299 11 11
eacea-info@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html

Program wspiera wymiany 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

Pięciomiesięczne staże dla absolwentów
uczelni wyższych oraz pracowników sektora
publicznego i prywatnego

DG EAC E – Traineeships DG Education and Culture
European Commission
200 rue de la Loi, B-1049 Bruksela, Belgia
Tel.: +32 2 295 08 20 Fax: +32 2 299 10 18
eac-stages@cec.eu.int, http://europa.eu.int/comm/stages/index_en.htm

Wsparcie dla projektów młodzieżowych
w ramach Młodzieży dla Europy, Wolontariatu
Europejskiego, Współpracy z krajami
sąsiadującymi z Unią Europejską oraz
Szkolenia i łączenia w sieci osób pracujących
z młodzieżą i organizacji młodzieżowych

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu MLODZIEŻ W DZIAŁANIU
ul. Mokotowska 43 IV p. 00-551 Warszawa
Tel.: +48 22 622 37 06 Fax: +48 22 622 37 08
youth@youth.org.pl, www.youth.org.pl

Kilkumiesięczne praktyki – płatne i niepłatne
– w Sekretariacie Generalnym Rady Unii
Europejskiej dla studentów, absolwentów
oraz pracowników sektora publicznego
i prywatnego

General Secretariat of the Council of the European Union
DG AI. Personnel-Administration Traineeship Ofﬁce
175 rue de la Loi, B-1048 Bruksela, Belgia
Tel.: +32 2 285 65 36 Fax: +32 2 285 84 44
stages@consilium.europa.eu, www.consilium.europa.eu/cms3_fo/
showPage.asp?id=321=en&mode=g

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

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Drotárska cesta 46, 811-02 Bratysława, Słowacja
Tel: +421 2 672 07 111 Fax: +421 2 593 5 4180
visegradfund@visegradfund.org, www.visegradfund.org

16-08-2007
Moje Stypendium
17-08-2007
Wschód-Wschód Międzynarodowe
projekty w Polsce
20-08-2007
Fundusz dla Kobiet

30-08-2007
Konkurs na esej
im. Manfreda Wörnera

31-08-2007
Stypendium z ochrony środowiska
w Niemczech
31-08-2007
Uczenie się przez całe życie –
Współpraca polityczna i innowacje
w zakresie uczenia się przez całe
życie (Działanie kluczowe 1)
31-08-2007
Europa dla obywateli: Akcja 1.1
Partnerstwo miast

01-09-2007
Praktyki w Komisji Europejskiej
– Praktyki administracyjne
01-09-2007
Program
MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU

01-09-2007
Praktyki w Radzie Unii
Europejskiej

01-09-2007
Małe granty – Międzynarodowy
Fundusz Wyszehradzki
01-09-2007

Program

Opis

Kontakt

Wsparcie dla sieci europejskich
organizacji pozarządowych działających
na rzecz równości płci, integracji osób
niepełnosprawnych i walki z dyskryminacją

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

Środki dla szkół i uczelni artystycznych,
jednostek samorządu terytorialnego,
stowarzyszeń i fundacji prowadzących
działalność w dziedzinie kultury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
www.mkidn.gov.pl

Dotacje ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego na
niskobudżetowe projekty lokalne
promujące kulturę

Instytut Adama Mickiewicza
ul. Wiejska 12 a, 00-490 Warszawa
Tel.: +48 22 628 24 11 Fax: +48 22 628 24 16
iam@iam.pl, www.iam.pl

Polska Fundacja im. Roberta Schumana
wspiera polsko-ukraińskie wymiany. Program
adresowany jest do młodzieży szkolnej
działającej w klubach europejskich

Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Al. Ujazdowskie 37/ 5, 00-540 Warszawa
Tel.: +48 22 621 75 55 Fax: +48 22 629 72 14
poczta@schuman.org.pl, www.schuman.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 Bratysława, Słowacja
Tel.: +421 2 672 07 111 Fax: +421 2 593 5 4180
visegradfund@visegradfund.org, www.visegradfund.org

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
operatoreog@ecorys.pl, www.operatoreog.pl

Konkurs na projekty wspierające rozwój
europejskich fundacji politycznych

Directorate General for Education and Culture
Civil society – Partnerships and Visits Unit
MADOU (ofﬁce 20/058), 1049 Bruksela, Belgia
sara.wilmet@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/citizenship/call2907_en.html
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Al. Ujazdowskie 37/ 5, 00-540 Warszawa
Tel.: +48 22 621 75 55 Fax: +48 22 629 72 14
poczta@schuman.org.pl, www.schuman.org.pl

30-09-2007

Partnerami programu mogą zostać szkoły,
szkolne kluby europejskie i organizacje
pozarządowe, zainteresowane organizacją
lokalnych wydarzeń promujących integrację
europejską

Uczenie się przez całe życie
– program Leonardo da Vinci

Dodatkowy konkurs na projekty mobilności
w ramach programu Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel.: +48 22 622 37 12 Fax: +48 22 622 37 10
leonardo@frse.org.pl, www.frse.org.pl/leonardo/

Konkurs grantowy na projekty
z zakresu oświaty, ochrony zdrowia,
kultury i historycznego dziedzictwa
w miejscowościach do 10 tys. mieszkańców

Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000”
Al. Reymonta 12 A, 01 - 842 Warszawa
Tel. +48 22 663 78 00
efrwp@efrwp.com.pl, www.efrwp.com.pl

Rada Europy wspiera ﬁnansowo
międzynarodowe działania młodzieżowe
podejmowane przez krajowe lub
międzynarodowe organizacje młodzieżowe

EYF European Youth Foundation
Directorate of Youth and Sport Council of Europe
30 rue Pierre de Coubertin, F-6700 Strasburg, Francja
Tel.: +33 3 88 41 20 19 Fax: +33 3 90 21 49 64
eyf@coe.int, http://galadriel.coe.int/fej/index.jsp

Wsparcie dla projektów informacyjnych,
których celem będzie zwiększenie znajomości
Parlamentu Europejskiego, jego roli i sposobu
działania

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce
ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa
Tel: +48 22 595 24 70 Fax: +48 22 595 24 80
epwarszawa@europarl.europa.eu, www.europarl.europa.eu/warszawa

Program mający na celu zwiększenie
dostępności, przydatności i wykorzystania
treści cyfrowych w Europie, ułatwienie
powstawania i rozpowszechniania informacji
będących w interesie publicznym na poziomie
Wspólnoty

eContentplus Programme Ofﬁce DG Information Society
and Media European Commission
Rue Alcide De Gaspari, L-2920 Luksemburg
Fax: +35 2 430 130 269
econtentplus@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/
programme/index_en.htm

Wsparcie dla procesu tworzenia się
obywatelstwa europejskiego oraz
wzmocnienie przestrzeni kulturowej opartej
na wspólnym dziedzictwie kulturowym
poprzez rozwój współpracy kulturalnej
pomiędzy twórcami, uczestnikami życia
kulturalnego i instytucjami kultury

DG EAC C.1 – Culture DG Culture and Education
European Commission
200, Rue de la Loi, B-1049 Bruksela, Belgia
Tel.: +32 2 296 6599 Fax: +32 2 299 92 83
eac-culture@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/culture/eac/culture2000/contacts/contacts_en.html

Termin składania wniosków
PROGRESS (2007 – 2013) Program
na rzecz zatrudnienia i solidarności
społecznej
03-09-2007
Edukacja kulturalna
i upowszechnianie Kultury
10-09-2007
Rozwój inicjatyw lokalnych
– program Ministerstwa Kultury
10-09-2007
Polsko-ukraińska wymiana dla
młodzieży ze szkolnych klubów
europejskich
14-09-2007
Standardowe Granty Międzynarodowy
Fundusz Wyszehradzki
15-09-2007
Fundusz dla Organizacji
Pozarządowych – ochrona
środowiska i zrównoważony rozwój
28-09-2007
Projekty pilotażowe dla fundacji
politycznych
28-09-2007
Lokalne Spotkania Europejskie

30-09-2007
Program wspierania inicjatyw
obywatelskich na rzecz terenów
wiejskich
31-09-2007
Europejska Fundacja Młodzieży
– granty na międzynarodowe
działania młodzieżowe
01-10-2007
Projekty informacji europejskiej
01-10-2007
eContentplus

04-10-2007
Kultura (2007 – 2013) – wspieranie
działań w zakresie kultury

12-10-2007

WYDARZENIA
Europejskie Dni Pracy
W ostatnim tygodniu września w 30 krajach
Europy odbędą się po raz drugi Europejskie
Dni Pracy. To okazja do zapoznania się z zagranicznymi ofertami pracy, zasadami zatrudnienia
i formalnościami związanymi z przeprowadzką
do innego kraju. W organizację wydarzeń
zaangażowało się ponad 200 europejskich
miast. W Polsce targi odbędą się w Poznaniu
(25 września 2007 r.) oraz Lublinie (9–10
października 2007 r.). Kalendarz europejskich
wydarzeń w języku angielskim można znaleźć
w dokumencie pdf: http://ec.europa.eu/eures/
docs/calendar_events.pdf.

Unia naruszyła prawo
– zgłoś skargę do rzecznika
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich P. Nikiforos Diamandouros rozpoczął kampanię informacyjną, która ma zachęcić ﬁrmy, organizacje
pozarządowe, szkoły i uniwersytety do składania
skarg w przypadku naruszania prawa przez
administrację UE. Rzecznikowi zależy głównie
na rozwiązywaniu problemów, z jakimi organizacje spotykają się podczas starania się o unijne
fundusze. Obecnie aż 95% skarg wpływających do rzecznika pochodzi od obywateli Unii
Europejskiej, a tylko 5% od ﬁrm i organizacji.
Szczegółowe informacje o kampanii w języku
angielskim, niemieckim i francuskim można
znaleźć na stronie: www.ombudsman.europa.eu/
release/en/2007-06-07.htm.

Światowy Tydzień Wody
W Sztokholmie odbędzie się coroczne spotkanie, którego celem jest umacnianie światowej współpracy w zarządzaniu wodą oraz
wprowadzenie międzynarodowych programów
na rzecz ochrony wody i jej rozwoju. W dniach
12–18 sierpnia br. odbędą się sesje plenarne
z udziałem światowych ekspertów, debaty
panelowe, warsztaty naukowe, seminaria oraz
ceremonia przyznania nagrody za sukcesy osiągnięte w dziedzinie ochrony zasobów wodnych.
Więcej informacji w języku angielskim na stronie:
www.worldwaterweek.org.

PUBLIKACJE
Tolerancyjny przewodnik
Rady Europy
Edukacji promującej różnorodność, prawa
człowieka i uczestnictwo młodzieży w życiu
społecznym poświęcona jest najnowsza publikacja Rady Europy pod tytułem Companion.
Liczący 80 stron przewodnik powstał z myślą
o osobach przeciwdziałających społecznemu
wykluczeniu młodzieży. Zawiera wskazówki,
jak uczyć najmłodszych tolerancji i szacunku dla

różnorodności. Anglojęzyczna broszura została
przygotowana w ramach kampanii młodzieżowej
„Każdy inny, wszyscy równi”. Kosztuje 8 euro,
można ją zamówić na stronie: http://book.coe.int/
EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&
produit_aliasid=2198.

Proces Boloński pod lupą
Publikację na temat szkolnictwa wyższego w 45
krajach europejskich oraz ich wkładu w realizację
postanowień Procesu Bolońskiego opracowała
sieć Eurydice. Dotyczą m.in. wprowadzenia trójstopniowej struktury w szkolnictwie wyższym
(na gruncie polskim odpowiada ona studiom
licencjackim, magisterskim i doktoranckim) oraz
uznawalności dyplomów w Europie. Pierwsze
zadanie zostało zrealizowane praktycznie we
wszystkich krajach, natomiast oﬁcjalne uznanie
dyplomów obowiązuje tylko w połowie krajów
będących sygnatariuszami Deklaracji Bolońskiej.
Publikacja jest dostępna w języku angielskim, francuskim i niemieckim na stronie: www.eurydice.org/
portal/page/portal/Eurydice/showPresentation
?pubid=086EN.

Przełamując bariery
Społeczne włączanie młodzieży jest tematem
publikacji Social Inclusion for Young People:
Breaking down the Barriers, wydanej przez Radę
Europy. Zawiera zbiór artykułów na temat
wykluczania młodych ludzi ze społeczeństwa
oraz przykłady dobrych praktyk promujących
działania na rzecz włączania. Książka została
przygotowana na podstawie badań zebranych
podczas seminarium Europejskiego Partnerstwa
Młodzieży. Koszt to 25 euro. Można ją zamówić
na stronie:
http://book.coe.int/EN/ﬁcheouvrage.php?PAGEID=
36&lang=EN&produit_aliasid=2205.

UNESCO uczy o językach
O działaniach podjętych przez UNESCO
w dziedzinie nauki języków i promocji wielojęzyczności mówi 16-stronicowa broszura
Task Force on Languages and Multilingualism.
Przedstawia rozwiązania, które mają przyczynić się m.in. do ochrony języków zagrożonych wymarciem i zachowania różnorodności
językowej w literaturze i mediach. Publikacja
jest dostępna w języku angielskim w dokumencie pdf na stronie: http://unesdoc.unesco.org/
images/0015/001508/150831E.pdf.

INTERNET
Unijny żargon w sieci
Blisko 9 milionów terminów, 500 tysięcy skrótów
i 100 tysięcy zwrotów zawiera baza unijnej terminologii. Znaczenie specjalistycznych terminów
w języku ojczystym oraz ich tłumaczenie na
pozostałe języki Unii Europejskiej można szybko
uzyskać z pomocą rozbudowanej wyszukiwarki.

Do tej pory dostęp do bazy posiadali głównie unijni
urzędnicy i tłumacze, teraz mogą z niej korzystać
internauci. Adres strony: http://iate.europa.eu.

Kursy komputerowe online
Bezpłatny dostęp do interaktywnych kursów
komputerowych oferuje anglojęzyczna witryna
Alison – http://alison.com. Internauci znajdą
tam m.in. kursy Worda i Excela. Samodzielnie
nauczą się, jak przygotować prezentację
w Power Poincie, stworzyć stronę internetową
i bezpiecznie poruszać się w sieci. Z programu
Alison korzystają obecnie użytkownicy ze 171
krajów na świecie. Aby wziąć udział w kursie,
należy zalogować się na stronie.

Igenius
To nazwa anglojęzycznej witryny dla społeczników
z całego świata. Została stworzona z myślą o osobach, które chcą promować swoją działalność
społeczną (przedsięwzięcia edukacyjne, kulturalne,
ekologiczne i inne). Na stronie można informować
o akcjach charytatywnych i komercyjnych, pod
warunkiem, że przynoszą korzyści społeczeństwu
i mogą zainspirować innych do pracy społecznej.
Adres witryny: http://i-genius.org.

Nowa odsłona EFS
Europejski Fundusz Społeczny ma nową stronę
internetową. Można się z niej dowiedzieć, jak
Unia Europejska inwestuje w ludzi i ich rozwój
zawodowy. To także źródło informacji i wskazówek dla osób, które chciałyby skorzystać
z Funduszu. Ponadto witryna zawiera przykłady
najlepszych projektów zrealizowanych w ramach
EFS. Strona http://ec.europa.eu/esf ma polską
wersję językową.

Kultura w życiu uchodźców
Opracowania i ﬁlmy wideo o roli kultury w integracji społecznej uchodźców można ściągnąć ze
strony internetowej Culture, Arts and Refugees.
Anglojęzyczna witryna zawiera listę aktualnych
projektów i organizacji działających na rzecz
uchodźców. Internauci mogą dyskutować na forum
i zamówić elektroniczny biuletyn. Adres strony:
http://cultureartsrefugees.creativexchange.org.

Luksemburg oczami wolontariuszy
Pracy i codziennemu życiu wolontariuszy, przebywających w Luksemburgu, poświęcona jest
strona internetowa www.volontaires.lu. Można na
niej znaleźć informacje o realizowanych projektach, relacje z podróży po okolicach i historie
nowych przyjaźni. Witrynę stworzyło 21 wolontariuszy z 9 państw europejskich, którzy biorą
udział w grupowym projekcie Wolontariatu
Europejskiego: „Luksemburg. Europejska Stolica
Kultury 2007”. Strona dostępna jest w sześciu
językach, m.in. angielskim, francuskim i portugalskim. Internauci mogą nawiązać kontakt
z wolontariuszami za pomocą bloga.
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