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AKTUALNOŚCI
EURODESK POLSKA
Z młodzieżą o Europie
Kilkaset sesji europejskich z młodzieżą
poprowadzą konsultanci Eurodesku w 18
krajach w ramach projektu „...wydaje ci się,
że już wszystko wiesz?”. Weźmie w nich
udział ok. 5 tys. młodych ludzi. Dowiedzą
się m.in., jaki wpływ Unia wywiera na ich
codzienne życie, jakie stwarza możliwości
i jak nawiązać kontakt z unijnymi instytucjami.
Wszystkie sesje przebiegać będą według
takiego samego scenariusza, który prowadzący lekcje opracowali na zorganizowanym
przez Krajowe Biuro Eurodesk Polska seminarium szkoleniowym w Malborku. Najwięcej
sesji odbędzie się w Polsce. Poprowadzą je
konsultanci Eurodesku z Gdańska, Katowic,
Krakowa, Malborka, Opola, Staro gardu
Gdańskiego, Tczewa, Warszawy. Więcej
informacji o projekcie znajduje się na stronie:
www.eurodesk.eu/soyouthinkyouknowitall.
W projekt „...wydaje ci się, że już wszystko
wiesz?” zaangażowali się również polscy eurodeputowani, których poprosiliśmy o sﬁnansowanie wizyty w Parlamencie Europejskim
dla najbardziej aktywnych uczestników sesji.
Tylko z regionu mazowieckiego zgodę na
sﬁnansowanie wyjazdu wyrazili eurodeputowani: Bronisław Geremek i Dariusz Rosati.
Negocjacje z innymi europosłami trwają...

Eurodesk Dolny Śląsk – rekrutacja
Koordynatorzy regionalnej sieci Eurodesk
Dolny Śląsk szukają organizacji zainteresowanych prowadzeniem lokalnych punktów
informacyjnych Eurodesku. Zainteresowane
organizacje powinny mieć siedzibę w woj.
dolnośląskim, posiadać doświadczenie
w udzielaniu informacji europejskiej i/lub
młodzieżowej oraz wykazywać wolę nauki
i rozszerzenia zakresu swojej działalności.
Punkty Eurodesku nie otrzymują na swoją
działalność żadnych środków ﬁ nansowych.
Przed przystąpieniem do sieci przyszli konsultanci punktów przejdą gruntowne szkolenie
z posługiwania się narzędziami Eurodesku
i ich wykorzystania do udzielania informacji
zgodnie z eurodeskowym „know-how”.
Obecnie sieć Eurodesk Dolny Śląsk liczy
10 punktów lokalnych. Organizacją koordynującą jest Regionalny Punkt Eurodesku
we Wrocławiu, działający przy Stowarzyszeniu
Semper Avanti: wroclaw@eurodesk.org.

EURONEWSY
Młodzież o wolontariacie, Komisja
o młodzieży
Blisko 120 młodych osób z całej Europy uczestniczyło w Lizbonie w szczycie młodzieży nt.
„Wolontariat wyzwaniem młodzieży w XXI
wieku”. Uczestnicy – przedstawiciele krajowych
rad młodzieżowych, międzynarodowych organizacji pozarządowych i naukowcy – podzielili się

na sześć grup, by podyskutować o: roli młodzieży
w budowie Europy, przedsiębiorczości, zatrudnieniu, integracji społecznej, aktywności obywatelskiej i dialogu młodzieży z politykami, równych
szansach, edukacji pozaformalnej i wolontariacie.
Wnioski z dyskusji spisane zostały po angielsku
w dokumencie końcowym szczytu:
http://europa.eu/youth/download/portuguese_
youth_event_conclusions_en.pdf.
Spotkanie w połowie września zorganizowały:
rząd Portugalii, Portugalska Krajowa Rada
Młodzieży i Europejskie Forum Młodzieży.
Do Lizbony przyjechali też unijni komisarze:
Jan Figel i Vladimir Spidla, którzy przedstawili
założenia strategii „Promowania pełnego uczestnictwa młodzieży w edukacji, na rynku pracy
i w społeczeństwie”.
Dokument zakłada, że co trzy lata unijne instytucje i organizacje młodzieżowe będą opracowywać wspólne raporty o młodzieży. Komisja
proponuje również przeprowadzenie konsultacji z młodzieżą w czterech dziedzinach (m.in.
w sprawie wolontariatu i dostępu młodzieży do
kultury). Komunikatowi towarzyszą dwie analizy
– o wolontariacie i bezrobociu wśród młodzieży.
Oba dokumenty dostępne są na stronie:
http://ec.europa.eu/youth/index_en.html, ale tylko
po angielsku.

Europejczycy: więcej kultury
Większość mieszkańców UE uważa, że Europa
posiada wspólne dziedzictwo kulturowe – donosi
najnowszy raport Eurobarometru. Europejczycy
domagają się też, by Unia kładła większy nacisk
na kulturę, przede wszystkim na wymiany
i dialog międzykulturowy. Eurobarometr zapytał
też respondentów, ile książek rocznie czytają.
Odpowiedź na stronie: http://ec.europa.eu/culture/
eac/sources_info/studies/eurobarometer_en.html.

Euroobywatelu, nie siedź w fotelu!
Miliony widzów mają okazję zobaczyć reklamę
zachęcającą obywateli UE do aktywności
fizycznej. Kampania „Powstań z fotela” to
wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej
i UEFA. Jest emitowana w przerwach meczów
Ligi Mistrzów i jest wynikiem wzrastającego
niepokoju włodarzy UE o zdrowie jej mieszkańców. Na otyłość cierpi ponad połowa dorosłych mieszkańców UE i aż 22 miliony dzieci.
Specjaliści nie mają wątpliwości: to efekt małej
aktywności ﬁzycznej i złych nawyków żywieniowych. „Europejczycy za dużo jedzą i za mało się
ruszają” – nie owija w bawełnę eurokomisarz ds.
zdrowia Markos Kyprianou.

Podyskutuj o językach
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje
z obywatelami na temat języków w UE. Na
stronie http://ec.europa.eu/education/multiling
internauci mogą dyskutować o ochronie języków
mniejszości, roli języków w integracji imigrantów,
celowości utrzymywania wielojęzycznej unijnej
administracji.
W ostatnich trzech latach liczba języków w UE
podwoiła się. 450 milionów Europejczyków
mówi w ponad 60 językach! 23 z nich to oﬁcjalne
języki UE. Reszta to języki regionalne i mniejszości etnicznych.

O wielojęzyczności można też podyskutować
na forum komisarza ds. wielojęzyczności
Leonarda Orbana:
http://forums.ec.europa.eu/multilingualism/pl/.

SOLVIT: po pierwsze promocja
1800 problemów rozwiązała w ciągu 5 lat swojej
działalności sieć SOLVIT. Wszystkie dotyczyły
spraw związanych z niewłaściwym stosowaniem unijnego prawa wobec obywateli UE,
którzy zdecydowali się zamieszkać, pracować,
studiować lub prowadzić biznes w innym
unijnym kraju. A konkretnie? Austriackiej
ﬁrmie SOLVIT ułatwił sprzedaż sera we Francji,
fryzjerce z Anglii pomógł otworzyć salon w
Niemczech, a lekarzowi z Węgier znaleźć pracę
w Irlandii. W najbliższej przyszłości SOLVIT
chce położyć nacisk na promocję swojej działalności i usług.

Unia sprawdzi znajomość języków
obcych
Pierwsze testy odbędą się w 2009 r. w większości unijnych krajów. Obejmą młodzież
w wieku 14-16 lat. Sprawdzana będzie znajomość języków najczęściej nauczanych w UE
(angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego). Decyzja o sprawdzeniu
kompetencji językowych unijnych nastolatków to
efekt kilkuletniej współpracy Komisji Europejskiej
z krajami członkowskimi UE.

ZDARZYŁO SIĘ W EUROPIE
Ulice dla ludzi
Pod takim hasłem odbywał się tegoroczny
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
(16-22 września). W akcji wzięło udział ponad
1300 miast w Europie, w tym kilkadziesiąt w
Polsce. Na licznych spotkaniach zastanawiano
się, jak rozwiązywać problemy transportu
miejskiego. Komisja Europejska, która patronowała kampanii, proponuje m.in. wprowadzenie
systemu wspólnego korzystania z samochodu
przez sąsiadów i udogodnienia dla rowerzystów – ulepszanie istniejących i budowę nowych
ścieżek rowerowych. W Polsce kampanię koordynowało Ministerstwo Środowiska:
ww.mos.gov.pl/edu/.

Europejskie Dni Pracy
Ponad 230 europejskich miast przyłączyło
się do obchodów Europejskich Dni Pracy.
Zorganizowano ponad 500 wydarzeń (głównie
targów pracy), na których prezentowane były
oferty pracy i zasady zatrudnienia za granicą
oraz formalności związane z przeprowadzką do
innego kraju. W Polsce dwudniowe targi odbyły
się 9-10 października w Lublinie.
Tegoroczne Europejskie Dni Pracy to efekt
sukcesu, jakim zakończyły się ubiegłoroczne
Europejskie Targi Pracy, które odwiedziło ponad
150 tys. osób w całej Europie. Głównym organizatorem obu wydarzeń była europejska sieć
doradców zawodowych EURES, do których
kontakty można znaleźć na stronie:
http://ec.europa.eu/eures/.

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

Bezpieczny internet Plus

Opis

Kontakt

Program promuje bezpieczne używanie
internetu oraz wspiera rozwój nowych
technologii on-line

DG INFSO – Safer Internet Action Plan
D.G. Information Society European Commission
Rue Alcide de Gasperi, L-2920 Luksemburg
Fax +352 43 01 34 079
saferinternet@ec.europa.eu, http://ec.europa.eu/
information_society/activities/sip/programme/index_en.htm

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

Fundacja „Fundusz Współpracy”
ul. Górnośląska 4A, 00-444 Warszawa
Tel. (22) 622 84 64, 622 97 01 Fax (22) 622 72 12
cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl

Konkurs grantowy na działania grup
młodych ludzi w ich społecznościach
lokalnych

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

Nagrody przyznawane w konkursie
wspomagają nauczanie i uczenie się
w szkołach europejskich, wyróżniając
najlepsze zasoby, efektywne
przedsięwzięcia, koncepcje metod pracy
i kreatywne rozwiązania

EUN European Schoolnet
Rue de Trèves 61, B-1000 Bruksela, Belgia
Tel. +32 02 790 7575 Fax +32 02 790 7585
info@eun.org, www.eun.org

Roczne lub trzyletnie dotacje na pokrycie
części kosztów operacyjnych europejskich
projektów młodzieżowych. Organizacje
ubiegające się o wsparcie muszą działać
w co najmniej ośmiu (umowy roczne) lub
12 (umowy trzyletnie) krajach

EACEA Youth Unit
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Avenue du Bourget, 1, B-1140 Bruksela, Belgia
Tel. +32 2 295.25.84
bruno.breviglieri@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Wsparcie dla projektów realizowanych
przez co najmniej dwie szkoły z różnych
krajów europejskich, które przy realizacji
projektów wykorzystują najnowsze
technologie informacyjne i komunikacyjne

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowe Biuro Kontaktowe e-Twinning
ul. Moktowska 43, 00-551 Warszawa
tel. 22 622 37 12, wew. 400
helpdesk@etwinning.pl, www.etwinning.pl

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

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
Al. Reymonta 12A, 01-824 Warszawa
Tel.: (22) 663 75 01, Fax: (22) 663 17 29
efrwp@efrwp.com.pl; www.efrwp.com.pl

Program Euro-Med promuje mobilność
i współpracę młodych ludzi z UE
i 9 państw śródziemnomorskich. Wspiera
m.in. wymiany młodzieży, wolontariat,
seminaria, wizyty, szkolenia

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

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

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu „Młodzież 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

Wsparcie dla organizacji prowadzących
działania na poziomie i o wymiarze
europejskim. O dotacje mogą ubiegać
się orkiestry, chóry, grupy teatralne
i taneczne, sieci europejskie prowadzące
działalność kulturalną oraz podmioty
organizujące wydarzenia kulturalne

EACEA Education, Audiovisuel & Culture Executive
Agency Programme Culture (2007-2013)
Rue Colonel Bourg, 135-139, B-1140 Bruksela, Belgia
Tel. +32 (0) 2 299 0523
eacea-info@ec.europa.eu, http://ec.europa.eu/culture/
eac/culture2000/contacts/national_pts_en.html

22.10.2007
Fundusz dla Organizacji
Pozarządowych – Demokracja
i Społeczeństwo Obywatelskie
22.10.2007
Program Make a connection
– Przyłącz się
22.10.2007
Nagrody eLearning

31.10.2007
Młodzież w działaniu
– Akcja 4.1 Wsparcie dla
organizacji aktywnych na
poziomie europejskim
31.10.2007
eTwinning
– Europejskie partnerstwo szkół

31.10.2007
Program Wspierania Inicjatyw
Obywatelskich Na Rzecz Terenów
Wiejskich
31.10.2007
Euro-Med

1.11.2007
Młodzież w działaniu

1.11.2007
Kultura (2007-2013) – Wsparcie
dla organizacji prowadzących
działania w dziedzinie kultury na
poziomie europejskim

5.11.2007

Program
Termin składania wniosków

DAAD Stypendia na pobyty
studyjne dla absolwentów
wszystkich kierunków

Opis

Kontakt

Stypendia umożliwiające absolwentom
wszystkich kierunków podjęcie na
jednej z niemieckich uczelni studiów
podyplomowych lub magisterskich

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

Stypendia dla absolwentów sztuk
pięknych, wzornictwa, ﬁlmu,
muzyki i architektury, umożliwiające
przeprowadzenie studiów uzupełniających
na jednej z państwowych niemieckich
uczelni

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

Granty na założenie i prowadzenie
świetlic i klubów wiejskich na terenach
osiedli popegeerowskich i wsi

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

Wsparcie strukturalne dla organizacji
społeczeństwa obywatelskiego
i ekspertów promujących aktywne
obywatelstwo

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Unit P7 Citizenship
BOUR 135-139, B-1049 Bruksela, Belgia
Fax +32 (0)2.296.23.89
eacea-p7@ec.europa.eu,
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/citizenship/index.htm

Program współﬁnansuje działania na
rzecz ochrony przyrody, związane
z zarządzaniem w zakresie środowiska
oraz kampanie informacyjne
i komunikacyjne

DG ENV D.1 – LIFE – Life Environment
DG Environment European Commission
200 rue de la Loi, B-1049 Bruksela, Belgia
Fax +32 2 296 95 61
life-environment@cec.eu.int, http://europa.eu.int/comm/
environment/life/life/environment.htm

Program wspiera współpracę i mobilność
w sferze szkolnictwa wyższego pomiędzy
krajami Unii Europejskiej a tzw. krajami
trzecimi (zwanymi również krajami
partnerskimi)

DG EAC B.6 – Erasmus Mundus
European Commision, DG Education and Culture
200 rue de la Loi, B-1049 Brussels
Fax 32 2 295 57 19
EACEA-Erasmus-Mundus@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html

Wsparcie na 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.: +322 295 26 85 Fax: +32 2 296 23 89
eacea-p7@ec.europa.eu,
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/action1/towntwinning/
funding_en.htm

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

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

Nagrody w wysokości 5000 euro
dla trzech najlepszych europejskich
projektów proﬁlaktycznych
– zapobiegających narkomanii
i aktywizujących młodzież –
zrealizowanych przez osoby poniżej 25.
roku życia

POMPIDOU GROUP – Secretariat Council of Europe
Cedex F - 67075 Strasburg, Francja
Tel. + 33 3 88 41 29 87 Fax + 33 3 88 41 27 85
preventionprize2008@coe.int, www.coe.int/pompidou

Dotacje na projekty promujące
dialog między Polakami a Niemcami
w kontekście integracji europejskiej

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

Program przyznaje doﬁnansowanie
na wspólne projekty uczniów i grup
młodzieżowych z Niemiec i Europy
Środkowo-Wschodniej

MitOst e.V.
– Stowarzyszenie ds. Wymiany Językowej i Kulturalnej
Schilerstrasse 57, 10627 Berlin, Niemcy
Tel. +49 30 32 78 84 85 Fax +49 30 31 51 74 71
geschaeftstelle@mitost.de, www.mitost.de

15.11.2007
DAAD Stypendia na pobyty
studyjne dla absolwentów
kierunków artystycznych

15.11.2007
Nasza Świetlica, Nasz Klub
– konkurs
15.11.2007
Europa dla Obywateli – Aktywne
społeczeństwo obywatelskie
w Europie (Akcja 2)

23.11.2007
LIFE+ (2007-2013)

30.11.2007
Erasmus Mundus

30.11.2007
Europa dla obywateli: Akcja 1.1
Partnerstwo miast
1.12.2007

Małe granty – Międzynarodowy
Fundusz Wyszehradzki

1.12.2007
Nagroda za najlepszy program
proﬁlaktyczny

1.12.2007
Polacy i Niemcy:
razem o potrzebach Europy
4.12.2007
Młode drogi w Europie

15.12.2007

WYDARZENIA
Światowy Kongres Młodzieży
Trwa rekrutacja uczestników IV Światowego
Kongresu Młodzieży, który w sierpniu 2008 r.
odbędzie się w Québecu w Kanadzie. W kongresie
weźmie udział ponad 600 młodych ludzi ze 100
krajów. Organizatorzy – Peace Child International
– szczególnie liczą na udział dynamicznych działaczy młodzieżowych, artystów, dziennikarzy
i nauczycieli w wieku 15-30 lat. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Opłata za wyżywienie,
zakwaterowanie i transport na miejscu wynosi od
150 do 350 dolarów kanadyjskich – to 2-4 razy
mniej niż faktyczne koszty pobytu. Termin składania wniosków upływa 31 października 2007 r.
Wszystkie szczegóły dot. kongresu i zasad aplikowania (po angielsku, francusku i hiszpańsku)
opisane są na stronie: www.wyc2008.qc.ca.

The best of Lingua

Komisarze blogi piszą…

Nauka języków na lotniskach, olimpijski przewodnik
po języku greckim, kursy językowe dla słabowidzących... Najlepsze projekty językowe opisuje unijny
raport „Języki dla Europy – 30 projektów zachęcających do nauki języków”. Wszystkie współﬁnansował unijny program Lingua. Polskojęzyczna
wersja raportu znajduje się na stronie:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/
lingua/br2007_pl.pdf.

Powstała wspólna strona pięciu eurokomisarzy piszących internetowe blogi. Na
http://blogs.ec.europa.eu znaleźć również można
blogi niektórych przedstawicielstw Komisji
Europejskiej. Wpisy komisarzy internauci mogą
komentować.

The best of LIFE
22 najlepsze projekty ekologiczne, zrealizowane w latach 2006-2007 w ramach unijnego
programu LIFE, zawiera najnowsza broszura
Komisji Europejskiej. Do ściągnięcia za strony:
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/
lifepublications/bestprojects/documents/bestenv07.pdf.

Raport o dyskryminacji rasowej

PUBLIKACJE
Eurofundusze dla początkujących
Przegląd unijnych programów grantowych
w latach 2007-2013 zawiera publikacja „Nowe
fundusze, lepsze zasady”. To przewodnik przeznaczony głównie dla osób, które wcześniej nie
korzystały ze środków Unii Europejskiej. Zawiera
praktyczne wskazówki, jak stawiać pierwsze
kroki w świecie unijnych funduszy, m.in. gdzie
składać wnioski i szukać dodatkowych informacji.
Wyjaśnia, z których programów mogą korzystać
młodzi ludzie i organizacje młodzieżowe, a które
z nich są przeznaczone dla małych ﬁrm i władz
publicznych. Przewodnik jest dostępny w języku
polskim w dokumencie PDF: http://ec.europa.eu/
budget/library/publications/financial_pub/pack_
rules_funds_pl.pdf.

Rok szkolny w Europie
Kiedy zaczynają się wakacje w Hiszpanii? Jak długie
są ferie zimowe na Litwie? Gdzie uczniowie mają
najdłuższą przerwę wielkanocną? Odpowiedzi
na te i inne pytania dotyczące organizacji roku
szkolnego w szkołach podstawowych i średnich
w 31 krajach europejskich zawiera najnowsza
publikacja Eurydice. Broszura w języku angielskim znajduje się na stronie:
www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/
showPresentation?pubid=087EN.

Unijna rzeczywistość w poradniku
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
w Koszalinie wydało poradnik „Polak – obywatel
Unii Europejskiej”. Jego autorzy radzą, jak poruszać się w unijnej rzeczywistości i korzystać
z praw przysługujących nam z racji obywatelstwa
UE. Informują o zasadach przekraczania unijnych
granic, świadczeniach zdrowotnych, pomocy
dyplomatycznej, uznawaniu wykształcenia,
prawach konsumenta. Poradnik ukazał się w nakładzie 1000 egzemplarzy. Jego PDF znajduje się na
stronie: www.rcie.koszalin.pl/publikacje.htm.

ePractice.eu
To nazwa społeczności internetowej dla osób
zawodowo zajmujących się wykorzystaniem
najnowszych technologii informacyjnych w trzech
dziedzinach: e-Rząd, e-Włączanie i e-Zdrowie.
Członkiem sieci może zostać każdy, kto chce
dzielić się swoimi doświadczeniami i korzystać
z wiedzy innych. W sieci zarejestrowanych jest
ponad 11 tys. użytkowników z całego świata.
Adres strony: www.epractice.eu.

Dialog międzykulturowy 2008

W Unii Europejskiej rośnie liczba przestępstw
dokonanych na tle rasowym – wynika z raportu
niedawno utworzonej Agencji Unii Europejskiej
ds. Praw Podstawowych. Raport dokumentuje przejawy rasizmu i ksenofobii występujące
w poszczególnych krajach UE w pracy, w domu,
w szkole. Dostępny jest po angielsku na stronie:
http://fra.europa.eu/fra/material/pub/racism/report_
racism_0807_en.pdf.

Partnerów do projektów promujących dialog
międzykulturowy pomaga znaleźć witryna
www.interculturaldialogue2008.eu. Strona ma
też służyć wymianie doświadczeń między
osobami, które chcą się zaangażować w obchody
Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego
2008. Wkrótce na stronie pojawią się szczegółowe informacje o tej inicjatywie.

Eurorzecznik raportuje

Europoly – gra o życiu imigrantów

Raport z działalności Europejskiego Rzecznika
Praw Obywatelskich w roku 2006 można znaleźć
na stronie www.ombudsman.europa.eu/report/en/
default.htm. Do głównych osiągnięć ubiegłorocznych 12 miesięcy obecny rzecznik – Nikiforos
Diamadouros zalicza m.in. zwiększenie ochrony
danych przez Komisję Europejską oraz decyzję
Parlamentu Europejskiego o zniesieniu ograniczenia wiekowego w swoim programie
stażowym. Sprawozdanie zawiera m.in. statystyki dotyczące liczby skarg wpływających
rocznie do rzecznika oraz spraw pozytywnie
i negatywnie rozpatrzonych. Dokument jest
dostępny w języku polskim.

INTERNET
Formalny dokument o edukacji
nieformalnej
Po kilku latach wytężonej pracy Narodowych
Agencji Programu „Młodzież (w działaniu)” do
grona unijnych dokumentów dołączył Youthpass.
To certyﬁ kat potwierdzający wiedzę i umiejętności zdobyte poza formalnym systemem
nauczania, na początek podczas wolontariatu,
wymian młodzieży i kursów szkoleniowych
organizowanych w ramach programu „Młodzież
w działaniu”. Z czasem Youthpass mają otrzymywać także uczestnicy innych akcji „Młodzieży
w działaniu” i programów promujących aktywne
obywatelstwo. Od sierpnia Youthpass ma też
swoją stronę internetową – www.youthpass.eu/
en/youthpass/ – na razie tylko po angielsku.

Gra ma uzmysłowić, jak trudne jest życie imigranta
w UE. Zadaniem grających jest zdobycie obywatelstwa europejskiego. Wcześniej trzeba spełnić
liczne warunki stawiane imigrantom ubiegającym się o obywatelstwo. W ten sposób gracze
poznają formalności, biurokrację i codzienne
problemy imigrantów. Autorem gry, wzorowanej na znanym na całym świecie Monopolu,
jest serbski artysta Dejan Kaludjerovic. Materiały
do gry można znaleźć na stronie:
www.dejankaludjerovic.net/europoly.htm.

Zjednoczeni w sztuce
Malarze, filmowcy, pisarze, fotograficy i inni
artyści mogą zostać członkami nowej społeczności internetowej Rhiz.eu. Sieć umożliwia
nawiązanie kontaktów i wymianę doświadczeń
z artystami z całej Europy. Można też zaprezentować działalność swojej organizacji. Społeczność
liczy już ponad 16 tys. użytkowników. Stronę
www.rhiz.eu przygotowała Europejska Fundacja
Kulturalna.

Słowniczek antydyskryminacyjny
Segregacja, ageizm, równouprawnienie – wyjaśnienie tych i innych terminów związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji zawiera minisłownik,
który na stronie www.stop-discrimination.info
umieścili organizatorzy kampanii „Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji”. Anglojęzyczne
hasła wkrótce zostaną przetłumaczone na język
polski.
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