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AKTUALNOŚCI
EURODESK POLSKA
Eurodesk o studiowaniu w Europie
Najnowsza edycja publikacji „Studiowanie to
wyzwanie, czyli jak zdobyć indeks w Europie”
dostępna jest już w punktach Eurodesku w całej
Polsce. To trzecia edycja tej publikacji. Składa
się z dwóch części. W pierwszej autorzy opisali zasady rekrutacji, formalności pobytowe,
koszty nauki, życia i inne problemy związane
z wyjazdem na studia do innego kraju europejskiego. Druga część poświęcona jest krajom, w których studia cieszą się największym
zainteresowaniem (Wielka Brytania, Niemcy,
Francja) i w których obcokrajowcom studiować
najłatwiej (Holandia, kraje skandynawskie).
„Studiowanie to wyzwanie” jest publikacją
bezpłatną. Nakład trzeciego wydania wynosi
30 tys. egzemplarzy. W wersji elektronicznej
broszura znajduje się na www.eurodesk.pl,
zakładka „publikacje”.

Eurodeputowani z Eurodeskiem
Kolejni posłowie zgodzili się sﬁnansować wizyty
w Parlamencie Europejskim dla najbardziej
aktywnych uczestników sesji europejskich,
które konsultanci Eurodesk Polska prowadzą
w ramach projektu „...wydaje ci się, że już
wszystko wiesz”. Do Bronisława Geremka
i Dariusza Rosatiego dołączyli eurodeputowani:
Genowefa Grabowska, Czesław Siekierski,
Janusz Lewandowski. Wizyty w Parlamencie
Europejskim dla uczestników eurodeskowych
sesji sponsorują lub organizują europosłowie
z kilkunastu krajów europejskich.

EURONEWSY
Plan pracy Komisji w internecie
Rozwój gospodarczy, zatrudnienie, zmiany
klimatyczne, energia, migracje i powiększenie
Wspólnoty to priorytety Unii Europejskiej
w roku 2008. Przyjęty w październiku program
pracy Komisji na rok 2008 znajduje się na
stronie: http://ec.europa.eu/atwork/programmes/
index_en.htm.

Rada UE o wolontariacie
Do września 2008 r. unijne państwa mają
przygotować krajowe strategie wolontariatu
młodzieżowego. Taką rezolucję przyjęła Rada
UE na listopadowym posiedzeniu poświęconym
edukacji, młodzieży i kulturze. Pełny tekst
rezolucji na temat wolontariatu znajduje się na
stronie: http://register.consilium.europa.eu/pdf/
en/07/st14/st14425.en07.pdf.

Kwaliﬁkacje w europejskich ramach
Nie ustają prace nad usprawnieniem uznawalności kwaliﬁkacji zawodowych i wykształcenia
mieszkańców UE. Temu celowi służą dyskusje
nad Europejskimi Ramami Kwaliﬁ kacji (European Qualiﬁcations Framework – EQF), które
w listopadzie na konferencji w Lizbonie zainaugurował eurokomisarz Jan Figel. EQF ma pomóc
w ocenie i porównaniu kwaliﬁ kacji Europejczyków, zdobytych w różnych krajach UE. Do
2010 r. rządy unijnych państw mają stworzyć
czytelny system porównywania Europejskich
Ram Kwaliﬁ kacji z analogicznymi systemami
krajowymi.

Inwestycja w innowacje
Powstanie Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). Decyzję o utworzeniu Instytutu
podjęła w listopadzie Rada UE, tym samym
pozytywnie rozpatrując wcześniejszą rezolucję
Parlamentu Europejskiego. Instytut powstanie
wiosną 2008 r. W ciągu 6 lat Unia wyda na niego
309 milionów euro.

Przed ścianą schodów
Polak Krzysztof Gołuch wygrał tegoroczną
edycję konkursu fotograﬁcznego „Przełamując
stereotypy”. Zwycięskie zdjęcie przedstawia
osobę niepełnosprawną siedzącą na wózku,
która spogląda na „ścianę schodów”. Krzysztof
Gołuch jest studentem Uniwersytetu Śląskiego
w... Opawie w Republice Czeskiej. Trzecie
miejsce w konkursie również zajęła Polka, Maja
Kurant, która stworzyła kolaż składający się
z 44 równych kwadratów. Każdy z nich przedstawia zdjęcie postaci pochodzącej z innego
kraju z wypisanym słowem „inny” na różnych
częściach ciała. W konkursie wzięło udział ponad
600 osób. Najlepsze zdjęcia można obejrzeć na
stronie: www.stop-discrimination.info.

Kultura wśród unijnych priorytetów

UE: zdrowie Europejczyków
dobrem wspólnym

Zwiększenie mobilności artystów, promocję
różnorodności i dialogu międzykulturowego
zakłada przyjęty w listopadzie przez Radę UE
plan na najbliższe dwa lata.
Rada uznała kulturę za czynnik wpływający na
zatrudnienie, innowacyjność i konkurencyjność. Kultura to także element zewnętrznych
stosunków UE, o czym świadczy porozumienie
o partnerstwie w dziedzinie kultury między UE
a Rosją. Obaj partnerzy zobowiązali się m.in.
do wymiany informacji w dziedzinie techniki
audiowizualnej.

„Wspólne działania na rzecz zdrowia – podejście strategiczne dla UE 2008-2013” – taki tytuł
nosi najnowsza biała księga Komisji Europejskiej. Wymienia zjawiska zagrażające zdrowiu
Europejczyków: starzejące się społeczeństwo, różnice w poziomie opieki zdrowotnej
w starych i nowych krajach UE, migracje
lekarzy i pacjentów, pandemie, bioterroryzm,
zmiany klimatyczne. Strategia ma przeciwdziałać
tym zjawiskom lub łagodzić ich skutki, przede
wszystkim poprzez zacieśnienie współpracy
krajów członkowskich, inwestycje w nowe tech-

nologie i wsparcie krajowych systemów opieki
zdrowotnej. Biała księga to efekt trzyletnich
konsultacji polityków i specjalistów. Znajduje się
na stronie: http://ec.europa.eu/health/ph_overview/
strategy/health_strategy_en.htm.

Lekcje zdrowego gotowania
8 listopada Unia obchodziła „Europejski dzień
zdrowej żywności i gotowania”. Zdrowe odżywianie promowali m.in. eurokomisarze. Markos
Kyprianou (zdrowie) i Mariann Fischer-Boel
(rolnictwo) uczestniczyli w lekcjach zdrowego
gotowania. Dzień był elementem kampanii
zachęcającej dzieci i młodzież do zdrowego
odżywiania. Na otyłość cierpi 22 miliony
młodych Europejczyków. Z myślą o nich UE
uruchomiła półtora roku temu portal zdrowotny
http://health.europa.eu, a kilka miesięcy temu
stronę o gotowaniu: http://eu.mini-chefs.eu.

ZDARZYŁO SIĘ W POLSCE
Z Dublina do Lublina...
Kielce, Lublin i Kraków odwiedzili pracownicy siedmiu punktów Eurodesku z Irlandii.
Z polskimi konsultantami Eurodesku rozmawiali o kulturze, realiach życia, systemie
informacji młodzieżowej w Polsce i Irlandii.
O komentarz „Twój Eurodesk” poprosił
uczestników spotkania z obu krajów.
Tomasz Molęda,
Eurodesk Kielce
Irlandczyk potrafi! Najpierw z myślą o polskich
emigrantach irlandzki
Eurodesk uruchomił polskojęzyczne strony z podstawowymi informacjami
dla obcokrajowców. Teraz
pracownicy irlandzkich
centrów informacji młodzieżowej, przy których
działają punkty Eurodesku, przyjechali do Polski,
by poznawać realia i środowisko swoich nowych
„klientów”. Godna pozazdroszczenia umiejętność
dopasowania swojego proﬁlu do potrzeb odbiorców!
Kathy O’Malley,
Eurodesk Galway
Centrum Informacji
Młodzieżowej w Galway
przetłumaczyło na polski broszurę „You Are
Not Alone!” („Nie jesteś
sam”). Chcieliśmy ułatwić
młodym Polakom dostęp
do informacji o opiece
zdrowotnej i o tym, jak
radzić sobie w trudnych sytuacjach. Wizyta
w Polsce była udana, ale szczerze mówiąc nie
do końca rozumiem, jak działa system informacji młodzieżowej w Polsce. Wiem jedno: na
pewno inaczej niż w Irlandii. Np. nie macie
tradycji działalności informacyjnej skierowanej
bezpośrednio do młodych osób znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej z powodów społecznych, zdrowotnych czy innych.

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

EureleA
– Europejska nagroda e-learning

Opis

Kontakt

Nagroda za najlepsze rozwiązania
w dziedzinie elektronicznych kursów
szkolących i doskonalących

MediaLab FH Karlsruhe
Moltkestrasse 30, D-76133 Karlsruhe, Niemcy
Tel.: +49 721 925 -1477 Fax: +49 721 925 1509
info@eurelea.de, www.eurelea.de

Doﬁnansowanie na 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 32 78 84 85 Fax: +49 30 31 51 74 71
astrid.stefani@jungewege.de, www.jungewege.de

Stypendia przeznaczone na
kilkumiesięczne doskonalenie
podyplomowe lub staże naukowobadawcze w Belgii, Francji i we Włoszech

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

Stypendia na dwa ostatnie lata nauki,
zakończone międzynarodową maturą
w szkołach w Wielkiej Brytanii, Kanadzie,
USA, Włoszech, Norwegii

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata
im. prof. Pawła Czartoryskiego
ul. Świderska 1, 05-420 Józefów
biuro@uwc.org.pl, www.uwc.org.pl

Konkurs grantowy dla szkół, uczelni,
przedszkoli i organizacji pozarządowych
na projekty z zakresu gospodarki
odpadami

Fundacja Nasza Ziemia
ul. Hoża 3 m 5, 00-528 Warszawa
Tel.: 22 622 81 18 Fax: 22 622 81 18
fundacja@naszaziemia.pl, www.naszaziemia.pl

Wsparcie na współpracę regionów
w Europie. Umożliwia wymianę
doświadczeń i najlepszych praktyk.
Priorytetowo traktuje innowacje
i gospodarkę opartą na wiedzy
oraz środowisko naturalne
i zapobieganie ryzyku

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Rozwoju Regionalnego w Katowicach
ul. Mickiewicza 15, 40-951 Katowice
Tel.: 32 253 90 08 Fax: 32 253 73 76
www.mrr.gov.pl, teresa.marcinow@mrr.gov.pl

Stypendia skierowane do grup studentów
z wszystkich kierunków na wizyty
w niemieckich uczelniach

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

Praktyki przemysłowe w Japonii dla
studentów kierunków inżynierskich i nauk
ścisłych z państw członkowskich Unii
Europejskiej

EU-Japan Centre for Industrial Cooperation
52, Rue Marie de Bourgogne, 1000 Brussels
Tel.: + 32 2 282 00 40 Fax: + 32 2 282 00 45
ofﬁce@eujapan.com, www.eujapan.com

Program wspiera niezawodową edukację
osób dorosłych. Umożliwia indywidualne
wyjazdy osób w celu podjęcia nauki lub
zdobycia doświadczenia

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

Program dla uczniów i nauczycieli
promujący międzynarodową współpracę
szkolną

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Comenius
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel.: 22 622 37 12 Fax: 22 622 37 10
www.frse.org.pl

Program 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
mlodziez@mlodziez.org.pl, www.mlodziez.org.pl

15.12.2007
Młode drogi w Europie
15.12.2007

Stypendia zagraniczne z dziedzin
artystycznych
17.12.2007
Szkoły Zjednoczonego Świata

31.12.2007
Sprzątanie Świata
– konkurs grantowy
15.01.2008
INTERREG IVC
– Program Europejskiej
Współpracy Terytorialnej

15.01.2008
DAAD – stypendia na podróże do
Niemiec dla grup studenckich
15.01.2008
Vulcanus w Japonii

20.01.2008
Uczenie się przez całe życie
– Grundtvig

31.01.2008
Uczenie się przez całe życie
– Comenius

31.01.2008
Program Euro-Med

01.02.2008

Program
Termin składania wniosków

Europejska Fundacja Młodzieży
– granty na międzynarodowe
działania młodzieżowe
01.02.2008
Młodzież w działaniu

01.02.2008
Europejska Nagroda dla Młodych
Przedsiębiorczych

Opis

Kontakt

Rada Europy przyznaje granty na pokrycie
części kosztów administracyjnych
międzynarodowych organizacji
młodzieżowych i sieci zaangażowanych
w działalność na poziomie europejskim

EYF European Youth Foundation
Directorate of Youth and Sport Council of Europe
30 rue Pierre de Coubertin, F-67000 Strasburg, Francja
Tel.: +33 3 88 41 20 19 Fax: +33 3 90 21 49 64
eyf@coe.int, www.eyf.coe.int/fej/

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.: 22 622 37 06 Fax: 22 622 37 08
mlodziez@mlodziez.org.pl, www.mlodziez.org.pl

Nagroda za najlepsze europejskie
projekty innowacyjne z punktu widzenia
rozwoju, wzrostu i zatrudnienia

Les Espoirs Européens de l’Innovation Innovact
365, rue de Vaugirard, 75015 Paryż, Francja
Tel.: 00 33 1 53 10 09 85
amandine.bebi@aef.info, www.presse.letudiant.fr/index6.asp

Płatne i niepłatne praktyki w Parlamencie
Europejskim dla absolwentów co najmniej
pierwszego stopnia studiów

European Parliament – Traineeship Ofﬁce
KAD Building, Ofﬁce 2C007
European Parliament, L- 2929 Luksemburg
Tel.: +352 4300 3697 Fax: +352 43 00 248 82
stages@europarl.eu.int,
www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147

Celem programu jest pielęgnowanie
korzeni wielonarodowej Polski i ochrona
wspólnego dziedzictwa kulturowego,
zwłaszcza dziedzictwa polskich Żydów

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

Doﬁnansowanie projektów staży i wymian
w Europie dla osób zainteresowanych
rozwojem zawodowym

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

Program wspiera szkoły wyższe
oraz stowarzyszenia profesorów w
dostarczaniu informacji, prowadzeniu
badań naukowych i debat na temat
integracji europejskiej

DG EAC B.4 – Higher education: Socrates-Erasmus,
Jean Monnet
DG Education and Culture European Commission
Rue Belliard 7, B-1049 Bruksela, Belgia
Tel.: +32 2 296 03 12 Fax: +32 2 296 31 06
Belen.Bernaldo-de-Quiros@cec.eu.int
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/higher/higher_en.html

Wsparcie dla projektów inicjowanych
przez organizacje społeczeństwa
obywatelskiego

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Unit P7 Citizenship
BOUR 135-139, B-1049 Bruksela, Belgia
Tel: +32 2 299 11 11 Fax: +32 2 296 23 89
eacea-p7@ec.europa.eu,
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

Roczne stypendia dla absolwentów szkół
wyższych, chcących kontynuować naukę
na bawarskich uczelniach

BAYHOST – Bawarskie Centrum Szkół Wyższych do
Spraw Współpracy z Europą Środkową, Wschodnią
i Południowo-Wschodnią
Universitätsstr. 31, D-93053 Regensburg, Niemcy
info@bayhost.de, www.bayhost.de

Udział w międzynarodowych seminariach
dla osób w wieku 18-25 lat, pochodzących
z krajów Europy Środkowo-Wschodniej
i Południowej, oferuje program Fundacji
Roberta Boscha

Kolegium Theodora Heussa
Schillerstr. 57, D-10627 Berlin, Niemcy
Tel.: +49 30 315174 80 Fax: +49 30 315174 89
info@theodor-heuss-kolleg.de, www.theodor-heuss-kolleg.de

01.02.2008
Praktyki i wizyty studyjne
w Parlamencie Europejskim

01.02.2008
To co wspólne, to co różne

04.02.2008
Uczenie się przez całe życie
– Leonardo da Vinci

08.02.2008
Uczenie się przez całe życie
– program Jean Monnet

15.02.2008
Europa dla Obywateli
– Aktywne społeczeństwo
obywatelskie w Europie (Akcja 2)

15.02.2008
BAYHOST
– Stypendia w Bawarii 2008/2009

15.02.2008
Letnie seminaria w Niemczech
– Kolegium Theodora Heussa

15.02.2008

WYDARZENIA
1001 inicjatyw na rzecz dialogu
Ruszyła międzynarodowa kampania promująca dialog międzykulturowy. Każdy może
włączyć się w działania i zaplanować wydarzenie w swoim mieście. Inicjatywa powinna
angażować społeczność lokalną i odbyć się na
początku maja 2008 r. Kulminacyjnym punktem
kampanii będzie Noc Dialogu, podczas której
odbędą się imprezy w 37 krajach Europy i Basenu
Morza Śródziemnego. Kampanię prowadzi Euro-Śródziemnomorska Fundacja im. Anny Lindh.
Więcej informacji po angielsku i francusku na
stronie: www.1001actions.org.

Jean Monnet – współpracę w dziedzinie integracji
europejskiej. Oba programy skierowane są do
uczelni. Info Kit wydała Agencja Wykonawcza
Komisji Europejskiej. http://eacea.ec.europa.eu/
static/en/llp/erasmus/documents/infokit1007.pdf.

S’COOL KALENDARZ
Kalendarz edukacyjny dla młodych ludzi poświęcony podstawowym prawom człowieka i przeciwdziałaniu dyskryminacji przygotowała Unijna
Agencja ds. Podstawowych Praw Człowieka.
S’COOL KALENDARZ 2007/2008 jest dostępny
w języku angielskim i niemieckim. Można go ściągnąć lub zamówić pod adresem: http://fra.europa.
eu/fra/index.php?fuseaction=content.dsp_cat_con
tent&contentid=47274d0836d6a&catid=3e6c613
40870c&lang=EN#materials.

Zjednoczeni w różnorodności
Pod takim hasłem rozpoczęła się kampania
informacyjna Komisji Europejskiej z okazji inauguracji Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego i strony www.dialogue2008.eu. Unia
przeznaczyła na ten cel 10 mln euro. W każdym
kraju Unii Europejskiej odbędą się wydarzenia
promujące dialog między kulturami. W Polsce
ich organizacją zajmie się Narodowe Centrum
Kultury. Na stronie kampanii znajduje się sekcja
dla partnerów, służąca wymianie doświadczeń
i łączeniu się w sieci. Witryna jest dostępna
w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim
i niemieckim.

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

PUBLIKACJE
Przeciwko zmianom klimatu
Action on Climate Change to praktyczny przewodnik dla młodzieży, która chce przeciwdziałać
zmianom klimatu. Podpowiada, jak przygotować
projekt ekologiczny. Opisuje ciekawe przykłady
inicjatyw młodzieżowych. Anglojęzyczny przewodnik ma 76 stron. Wydawcą jest młodzieżowa
organizacja TakingITGlobal. Można go ściągnąć
w dokumencie pdf: http://tig.phpwebhosting.com/
guidetoaction/Climate_Guide_to_Action_en.pdf.

Youth4Diversity
To tytuł przewodnika o prawach człowieka,
metodach przeciwdziałania dyskryminacji
i zarządzaniu projektami młodzieżowymi.
Omawia takie zagadnienia, jak: komunikacja
i praca w grupie, fundraising i public relations.
Jej autorami są młodzi Węgrzy, Słowacy i Polacy.
Patronat nad publikacją objął Bank Światowy.
Można ją zamówić, wysyłając e-maila na adres:
rdembe@worldbank.org.

Info Kit o Erasmusie
i programie Jean Monnet
Podstawowe informacje o programach Jean
Monnet i Erasmus zawiera anglojęzyczny Info
Kit. Liczy sześć stron stron. Informuje o terminach i miejscach składania wniosków w roku 2008
oraz procedurach ich rozpatrywania. Szkoły
wyższe znajdą informację, jak ubiegać się o Kartę
Uczelni. Erasmus wpiera wymianę studentów,

INTERNET
Twój post w Parlamencie
Kolejne forum dyskusyjne o Unii Europejskiej.
Agora to forum powstałe z inicjatywy Parlamentu
Europejskiego z okazji 50. rocznicy podpisania
Traktatów Rzymskich. Wypowiedzi można przesyłać w dowolnym języku. Najciekawsze będą
zbierane i przedstawiane europosłom podczas
obrad Parlamentu.
Agora to nie pierwsze internetowe forum,
które ma umożliwić Europejczykom wymianę
myśli i dialog z przedstawicielami unijnych
instytucji. Od marca 2006 r. istnieje forum
Debate Europe www.europa.eu/debateeurope.
Swoje forum mają Europejski Portal Młodzieżowy – www.portalmlodziezowy.eu i Europejskie Centrum Strategii dla Młodzieży On-line
– www.youth-debate.net. Informacje o forum
Parlamentu Europejskiego w języku polskim
można znaleźć na stronie:
www.europarl.europa.eu/parliament/public/static
Display.do?id=66&pageRank=1&language=PL.

polskiej „dziekanki”) i osób, które ukończyły
szkołę średnią, nie dostały się lub nie chcą od
razu iść na studia.

Rada Europy o handlu ludźmi
„Nie jesteś na sprzedaż” – to hasło kampanii informacyjnej Rady Europy dotyczącej handlu ludźmi.
Na stronie www.coe.int/t/DG2/TRAFFICKING/
COMICS znajduje się zbiór komiksów ilustrujących
nielegalne formy wykorzystywania ludzi. Są one
dostępne online lub w formacie pdf. Kampania ma
uświadomić Europejczykom konieczność walki
z handlem ludźmi i ochrony jego oﬁar.

E-learning dla dzieci
Ponad 80 gier edukacyjnych dla dzieci
w wieku 5-12 lat można znaleźć na stronie
www.e-learningforkids.org. Witryna oferuje
m.in. kursy angielskiego, ćwiczenia rozwijające
wyobraźnię i poszerzające słownictwo, lekcje
matematyki. Oddzielne sekcje przygotowano
dla rodziców i nauczycieli. Strona jest dostępna
w języku angielskim i hiszpańskim.

Wolontariat w pigułce
Ekologiczny, społeczny, z dziećmi, a może wirtualny? Anglojęzyczna witryna www.voluntaryworker.
co.uk to bogate źródło informacji dla osób zainteresowanych wolontariatem. Internauci znajdą tu
praktyczne wskazówki, m.in. o tym, jak znaleźć
pracę wolontariacką zgodną ze swoim charakterem, doświadczeniem i możliwościami.

Imigranci w eterze
Audycje poświęcone życiu imigrantów nada
18 grudnia 2007 r. Radio 1812. To światowa
inicjatywa 54 stacji radiowych, przygotowana
z okazji Międzynarodowego Dnia Imigrantów.
Radio poszukuje wolontariuszy zainteresowanych organizacją obchodów w swoim kraju,
a następnie przygotowaniem relacji radiowej.
Adres witryny: www.radio1812.net.

Czytanie i pisanie z UNESCO
Z inicjatywy UNESCO powstał portal poświęcony czytaniu i pisaniu. Promuje działania na
rzecz zwiększania piśmienności na świecie. Ma
też być forum wymiany informacji dla organizacji,
które realizują inicjatywy służące walce z analfabetyzmem. Co piąta dorosła osoba na świecie nie
potraﬁ pisać i czytać. 72 miliony dzieci nie chodzi
do szkoły. Adres witryny:
http://portal.unesco.org/education/en/ev.phpURL_ID=53553&URL_DO=DO_TOPIC&URL_
SECTION=201.html.

Gap year

Na tropie Milenijnych Celów
Rozwoju

Jak zaplanować swój gap year, gdzie szukać pracy,
dlaczego warto zostać wolontariuszem – takie
informacje można znaleźć na anglojęzycznej
stronie: www.greatgapyears.co.uk.
Gap year (roczna przerwa) to popularny
w Europie Zachodniej, USA i Australii sposób
zdobywania doświadczenia życiowego i zawodowego wśród studentów (taki odpowiednik

Interaktywna mapa dostępna na stronie
www.mdgmonitor.org pozwala na śledzenie
postępów w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju
na całym świecie. Zawiera wskaźniki dotyczące
m.in. ochrony środowiska, sytuacji kobiet, bezrobocia oraz umieralności wśród dzieci. Strona ma
służyć organizacjom, które działają na rzecz Milenijnych Celów Rozwoju.
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