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AKTUALNOŚCI
EURODESK POLSKA
„Twój Eurodesk” z dodatkami
Trzy biuletyny i jedna ulotka towarzyszą
lutowemu numerowi „Twojego Eurodesku”.
Oprócz biuletynów „Młodzieży w działaniu”
i „Uczenia się prze całe życie” odbiorcy „TE”
otrzymują opracowany przez Eurodesk Polska
tematyczny dodatek o „Młodzieży w demokracji”, nowej akcji programu „Młodzież w działaniu” oraz ulotkę Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych o programie „Demokracja
i społeczeństwo obywatelskie”. FOP już po
raz drugi korzysta z możliwości nieodpłatnego
przesłania swoich materiałów odbiorcom biuletynów FRSE (to już prawie 2000 organizacji
i instytucji!). Oferta, którą kilka miesięcy temu
złożyliśmy podmiotom zarządzającym funduszami europejskimi, jest cały czas aktualna.

Nowe punkty Eurodesku na
Dolnym Śląsku
8 nowych lokalnych punktów informacyjnych
Eurodesk Polska powstało na Dolnym Śląsku.
Pracownicy organizacji, przy których działają
punkty, nauczyli się korzystać z narzędzi Eurodesku i udzielać informacji zgodnie z eurodeskowym know-how. Działalność dolnośląskiej
sieci koordynuje regionalny punkt Eurodesku
we Wrocławiu. Po ostatniej rozbudowie regionalna sieć Eurodesk Dolny Śląsk liczy już 17
punktów i jest największą regionalną siecią
Eurodesku w Polsce. W sumie do Eurodesk
Polska należą 62 instytucje i organizacje. Ich
adresy znajdują się na stronie www.eurodesk.pl,
zakładka Eurodesk w Polsce.

EURONEWSY
Prezydencja solidna jak dąb?
Rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia to
priorytety słoweńskiej prezydencji w UE. Słowenia chce się też koncentrować na sprawach
związanych z energią, walce ze zmianami klimatycznymi i współpracy UE z krajami Bałkanów
Zachodnich. Elementem logo słoweńskiej prezydencji jest liść dębu. Ma symbolizować solidność,
wytrwałość i niezawodność. O tym co się będzie
podczas niej działo, można przeczytać na stronie: www.eu2008.si.

Przegląd unijnych osiągnięć
Nowe miejsca pracy, podróże bez paszportu,
tańszy roaming – to zdaniem Komisji Europejskiej trzy z dziesięciu najważniejszych osiągnięć Unii Europejskiej w roku 2007. Prezentuje je na stronie „Europa i ty w roku 2007”
(http://ec.europa.eu/snapshot2007). To próba
pokazania, jak działania UE wpływają na życie jej
mieszkańców. Wirtualnej prezentacji unijnych sukcesów towarzyszy okolicznościowy klip z nieco
psychodelicznym podkładem muzycznym.

UE: po pierwsze praca za granicą

Eksperci o przyszłości mobilności

Mobilność zawodowa i terytorialna cały czas na
czele unijnych priorytetów. Przyjęty przez Komisję
Europejską plan działania na lata 2007-2010 zakłada
usuwanie barier administracyjnych dla osób chcących pracować w innym unijnym kraju, poprawę
zasad zabezpieczenia społecznego, dalszy rozwój
EURES oraz działania promujące pracę za granicą.
15 wymienionych w planie działań angażuje władze
wszystkich szczebli – od lokalnego po europejskie.
Szczegóły na:
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/
news/news_en.cfm?id=325

Komisarz Jan Figel powołał forum ekspertów od
mobilności (High Level Expert Forum on Mobility).
Na pierwszym posiedzeniu dyskutowano o programie Erasmus, wymianach młodzieży, wsparciu
kształcenia zawodowego za granicą, kształceniu
dorosłych, mobilności artystów, przedsiębiorców i wolontariuszy. Wśród 11 ekspertów forum
jest Polka – Ewa Krzaklewska z Uniwersytetu
Jagiellońskiego.

Zjednoczeni w różnorodności
Pod takim hasłem Europejczycy odkrywają
wspólne dziedzictwo kulturowe i poznają kultury
innych narodów w ramach Europejskiego Roku
Dialogu Międzykulturowego 2008. Okolicznościowe wydarzenia i projekty odbywają się w Brukseli i we wszystkich krajach UE. Wiele z nich jest
skierowanych bezpośrednio do młodzieży, na której zaangażowanie Unia szczególnie liczy. Ale może
się przeliczyć. Bo choć zdecydowanej większości
Europejczyków podoba się pomysł uczynienia dialogu międzykulturowego motywem przewodnim
roku 2008, to już wydarzenia organizowane z tej
okazji interesują tylko 20 proc. mieszkańców – tak
wynika z badań Eurobarometru. Badanie pokazuje przychylny stosunek Europejczyków do innych
narodów. Trzy czwarte uważa, że różnorodność
jest źródłem bogactwa ich kraju. O tym, co gdzie
się odbywa w ramach roku można dowiedzieć się
ze strony www.interculturaldialogue2008.eu, która
ma także polską wersję językową. Wyniki badania
Eurobarometru: http://ec.europa.eu/public_opinion/
ﬂash/ﬂ_217_sum_en.pdf

2010 – Rok Zwalczania Ubóstwa
i Wykluczenia Społecznego
Walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym
w Unii Europejskiej poświęcony będzie rok 2010.
Decyzja Komisji Europejskiej ma podkreślać zobowiązanie UE w odegraniu kluczowej roli w likwidacji ubóstwa do 2010 roku. Zagrożonych ubóstwem jest 78 mln mieszkańców UE (18 proc.).
Budżet projektu wyniesie 17 mln euro.

Pożyteczny Comenius
Zwiększenie świadomości kulturowej, poprawa
znajomości języków obcych i zwiększenie motywacji do ich nauki – takie korzyści odnoszą uczniowie i nauczyciele uczestniczący w projektach szkolnych programu Comenius. W roku 2007 wzięło
w nich udział 800 tys. uczniów, z czego 30 tys.
spotkało się z rówieśnikami za granicą. Comenius jest częścią programu „Uczenie się przez
całe życie”, którym w Polsce zarządza Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji. Badanie rezultatów
projektów Comeniusa zleciła Komisja Europejska. Szczegóły na: http://ec.europa.eu/education/
programmes/llp/impact_en.html

I po kampanii
Kampania „Każdy inny – wszyscy równi” (All different All Equal) dobiegła końca. Jej ostatnim akordem
było trzydniowe spotkanie ewaluacyjne w Portugalii (28-31 stycznia). Wkrótce powstanie raport
z jej przebiegu. Kampania trwała dwa lata. Wzięły
w niej udział setki tysięcy młodych Europejczyków.
Jej motywami przewodnimi były różnorodność,
prawa człowieka i aktywność obywatelska. Pomysłodawca akcji, Europejskie Forum Młodzieży,
zapowiada dalszy lobbing na rzecz realizacji celów
kampanii. Oﬁcjalna witryna All different All Equal
(http://alldifferent-allequal.info) będzie dostępna
online do końca roku.

KONKURSY
Partnerstwa Transatlantyckie
UE-Kanada
Komisja Europejska ogłosiła konkurs na projekty transatlantyckich partnerskich wymian
między instytucjami szkolnictwa wyższego
z UE i Kanady (EU-CANADA Transatlantic
Exchange Partnerships). Doﬁnansowanie otrzymają wspólne programy o tematyce transatlantyckiej, których celem, w większym stopniu
niż prowadzenie wspólnych badań naukowych,
będzie przygotowanie do wymiany studentów
i nauczycieli akademickich. Aplikacje można
składać do 11 kwietnia 2008. Szczegóły na:
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/
call2008/index_en.htm

ThinkQuest International 2008
To konkurs dla uczniów i nauczycieli na projekt
edukacyjnej strony internetowej. Uczniowie
zostaną podzieleni na trzy kategorie wiekowe
(do 12 lat, 13-15, 16-19). Ich projekty mogą
dotyczyć jednej z 12 kategorii tematycznych
(m.in. geograﬁa, sport, sztuka). Najlepsze traﬁą
do internetowej biblioteki ThinkQuest. Autorzy 10 najlepszych projektów w każdej z kategorii otrzymają laptopy i nagrody pieniężne.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc pojadą na
specjalną galę dla zwycięzców, która odbędzie
się w... San Francisco. Termin przesyłania prac:
2 kwietnia 2007 r. W kilkunastu dotychczasowych edycjach konkursu wzięło udział ponad
30 tys. uczniów i nauczycieli z całego świata.
Szczegółowe informacje (po angielsku), w tym
regulamin na stronie: www.thinkquest.org

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

Dotacje na projekty realizowane we
współpracy z partnerską organizacją
z co najmniej jednego kraju Europy
Środkowej, Wschodniej, Południowej,
Azji Centralnej

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

Europejskie instytucje szkolnictwa
wyższego mogą ubiegać się o fundusze
na programy stypendialne dla studentów
i badaczy z całego świata

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

Program wspiera międzynarodową
współpracę uniwersytecką oraz
modernizację szkolnictwa wyższego

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Erasmus
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa,
Tel: 22 629 77 79, Fax: 22 622 37 10
www.erasmus.org.pl

Konkurs dla uczniów szkół średnich
(z terenów wiejskich lub o proﬁlu
rolniczym) na projekt modernizacji
gospodarstwa wiejskiego

Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Al. Ujazdowskie 37/ 5, 00-540 Warszawa
Tel.: 22 621 75 55, Fax: 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 6720 7111, Fax: +421 2 5935 4180
visegradfund@visegradfund.org, www.visegradfund.org

Roczny wolontariat w placówkach dla
osób niepełnosprawnych na terenie
Niemiec adresowany do osób powyżej
18. roku życia

Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.
Neisser Str. 10, 76139 Karlsruhe, Niemcy
Tel.: +49 721 35 48 06 0, Fax: +49 721 35 48 06 -16
freundekarlsruhe@t-online.de, www.freunde-waldorf.de

Roczny program wolontariacki
w placówkach socjalnych
i opiekuńczo-wychowawczych
na terenie Niemiec

Wspólnota Kulturowa „Borussia”
ul. Kopernika 45, III p., 10-513 Olsztyn
Tel.: 89 523 72 93, Fax: 89 534 00 26
wolontariat@borussia.pl, www.borussia.pl

03.03.2008

Dotacje dla organizacji pozarządowych
na projekty wyrównujące szanse
edukacyjne uczniów z terenów
wiejskich i małych miast

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

Ludzie (7.PR)
– Działania Marie Curie

Program wspiera mobilność i rozwijanie
kariery naukowców

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

Fundusz wspiera działania promujące
obywatelskie zaangażowanie

Biuro Banku Światowego w Polsce
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
Tel.: 22 520 80 52, Fax: 22 520 80 01
mdworzynska@worldbank.org, www.worldbank.org.pl

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

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 6720 7111, Fax: +421 2 5935 4180
visegradfund@visegradfund.org, www.visegradfund.org

Termin składania wniosków

Wschód-Wschód
– Międzynarodowe projekty
w Polsce
22.02.2008
Erasmus Mundus

28.02.2008
Uczenie się przez całe życie
– Erasmus

29.02.2008
Konkurs – Jak zreformować
gospodarstwo mojego ojca
29.02.2008
Międzynarodowy Fundusz
Wyszehradzki – Małe granty
01.03.2008
Wolontariat w Niemczech
– Freunde der Erziehungskunst
Rudolf Steiners e.V.
01.03.2008
Wolontariat Socjalny
– Budowanie Mostów w Europie
01.03.2008
Równać Szanse
– ogólnopolski konkurs grantowy

05.03.2008
Fundusz Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego
07.03.2008
Fundusz dla Organizacji
Pozarządowych – Równe szanse
i integracja społeczna
14.03.2008
Międzynarodowy Fundusz
Wyszehradzki – Standardowe
Granty
15.03.2008

Program

Opis

Kontakt
Fundacja Edukacja dla Demokracji
ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
Tel.: 22 635 40 06, Fax: 22 635 40 06
edudemo@edudemo.org.pl, www.edudemo.org.pl

15.03.2008

Dotacje na projekty służące dzieleniu się
polskimi doświadczeniami w zakresie
transformacji ustrojowej oraz budowaniu
dobrych stosunków z krajami byłego
bloku wschodniego

Aktywna Wiosna
– konkurs grantowy

Program grantowy na młodzieżowe
projekty lokalne

Fundacja J&S Pro Bono Poloniae
ul Podchorążych 83 / 4, 00-722 Warszawa
Tel.: (22) 840 83 40, Fax: (22) 851 60 93
fundacja@jsprobono.pl, www.jsprobono.pl

Stypendia chińskiego ministerstwa
edukacji dla studentów i absolwentów
szkół wyższych na naukę języka
chińskiego w Chinach

Science & Technology, Education & Cultural Ofﬁce
Avenue de Tervuren 443-445, 1150 Bruksela, Belgia
Tel.: +43 32 2 772 37 02, Fax: +43 32 2 770 47 90
www.chinamission.be/eng/ofzz

Ogólnopolski konkurs dla studentów
i absolwentów dwóch ostatnich lat uczelni
artystycznych

Agencja NETPOLIS
ul. Chrościckiego 32, 02-421 Warszawa
Tel.: 22 212 87 06
www.samsungartmaster.org.pl

Program promuje naukę języków obcych
w krajach członkowskich UE na różnych
etapach życia jej obywateli

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

Program wspiera europejską współpracę
kulturalną pomiędzy twórcami,
uczestnikami życia kulturalnego
i instytucjami kultury

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

Granty na wymiany i inicjatywy
młodzieżowe, wolontariat, projekty
z krajami sąsiadującymi z UE, krajowe
i międzynarodowe seminaria o polityce
młodzieżowej, szkolenia, sieci partnerskie
staże i inne formy wsparcia organizacji
młodzieżowych i osób pracujących
z młodzieżą

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

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-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

Program wspiera partnerstwo miast
z krajów 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 między
UE-USA w dziedzinie szkolnictwa
wyższego i szkoleń zawodowych

DG EAC B.6 – International Cooperation
DG Education and Culture European Commission Ofﬁce B7
6/06, B-1049 Bruksela, Belgia
eac-3C-cooperation@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu_others/index_en.html

Stypendia dla grup studentów
z wszystkich kierunków na wizyty na
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

Roczny wolontariat w Niemczech dla
młodzieży w wieku 18-24 lata katolickiej
organizacji Pax Christi

Pax Christi – Międzynarodowy Katolicki Ruch dla
Pokoju Pax Christi im Bistum Aachen
Klosterplatz 7, D-52062 Aachen, Niemcy
Tel.: +49 241 402 876
Pax-Christi.Aachen@t-online.de

Termin składania wniosków

RITA – Przemiany w Regionie

21.03.2008
Program stypendialny rządu
chińskiego
30.03.2008
Samsung Art Master
– konkurs dla artystów
31.03.2008
Uczenie się przez całe życie
– Języki (Działanie kluczowe 2)

31.03.2008
Kultura (2007-2013):
wspieranie działań
w zakresie kultury
01.04.2008
Młodzież w działaniu

01.04.2008
Europejska Fundacja Młodzieży
– granty na międzynarodowe
działania młodzieżowe
01.04.2008
Europa dla obywateli: Akcja 1.1
Partnerstwo miast

01.04.2008
ATLANTIS – współpraca UE-USA
w dziedzinie szkolnictwa wyższego
oraz szkolenia zawodowego
01.04.2008
DAAD Stypendia na podróże
grupowe do Niemiec dla polskich
grup studenckich
15.04.2008
Pax Christi – wolontariat w
Niemczech

15.04.2008

WYDARZENIA
Afryka: światowy szczyt młodzieży
Trwa rekrutacja uczestników Światowego
Forum Młodzieży na rzecz Rozwoju, które
w kwietniu 2008 r. odbędzie się w Nairobi
(Kenia). Spotkanie będzie poświęcone międzynarodowej współpracy młodzieży. Wezmą w nim
udział osoby indywidualne do 35 roku życia,
delegacje organizacji pozarządowych, młodzi
dziennikarze. Opłata wynosi 330 dolarów, dla
grup przewidziano zniżki. Samodzielnie trzeba
opłacić pozostałe koszty, związane z pobytem
w Afryce. Zgłoszenia można przesyłać do 29
lutego 2008 r. Szczegółowe informacje na
stronie: www.gyfod2008.org

PUBLIKACJE
Polityka młodzieżowa UE
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej wydał
publikację „Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej”. W pierwszej części autorzy przedstawiają najważniejsze wydarzenia, dokumenty
i priorytety związane z polityką młodzieżową
UE. Druga część to polityka młodzieżowa
w praktyce – programy edukacyjne, sieci informacyjne, unijne portale, kampanie i konkursy.
Broszura ukazała się w nakładzie 14 tys. egzemplarzy. To już jej trzecie wydanie. Poprzednie
dwa zostały wyczerpane w ciągu kilku miesięcy.
Publikacja dostępna jest w Regionalnych
Centrach Informacji Europejskiej i punktach
Europe Direct.

Galeria Tolerancji
To pakiet edukacyjny służący do przygotowania
warsztatów antydyskryminacyjnych. Na płycie
CD znajdują się scenariusze lekcji, prezentacje
multimedialne, informacje dotyczące grup
dyskryminowanych, akty prawne oraz elektroniczne wersje podręczników. Publikacja została
sﬁ nansowana z funduszy Europejskiego Roku
Równych Szans dla Wszystkich. Jest bezpłatna.
Zamawiający pokrywa jedynie koszty wysyłki.
Dystrybucją pakietu zajmuje się Stowarzyszenie
Inicjatyw Niezależnych „Mikuszewo”. Więcej
informacji: www.galeriatolerancji.org.pl.

i kolorowych ilustracji ciekawie omawia
statystyki dotyczące Unii Europejskiej oraz
państw do niej należących. Publikację w języku
polskim można bezpłatnie zamówić na stronie:
http://ec.euro pa.eu/publications/book let s/
eu_ glance/66/index_ pl.htm

europejskich instytucji badawczych, organizacji
i ﬁrm prywatnych z całej Europy. Witryna jest
anglojęzyczna, wydaje cotygodniowy bezpłatny
newsletter.

Komisja o równouprawnieniu

Tak Komisja Europejska określa podpisany
13 grudnia 2007 r. Traktat Lizboński. Promuje
go przez internet. Posiadająca polską wersję
językową witryna http://europa.eu/lisbon_treaty
informuje, w jaki sposób traktat ma usprawnić
pracę instytucji europejskich (zmniejszenie
liczby komisarzy), jak obywatele mogą wpływać
na prawodawstwo UE (możliwość zgłoszenia
projektu ustawy przez milion obywateli UE) i na
co Traktat kładzie szczególny nacisk (działania na
rzecz ochrony środowiska i przestrzegania praw
człowieka). Traktat prawdopodobnie wejdzie
w życie na początku 2009 r., jeśli wcześniej ratyﬁkują go wszystkie państwa UE.

Pracujące kobiety traktowane są gorzej niż
mężczyźni, trudniej im znaleźć pracę i mniej
zarabiają, choć są dobrze w ykształcone
– stwierdza Komisja Europejska w najnowszym
raporcie na temat równouprawnienia kobiet
i mężczyzn. Raport zostanie przekazany przywódcom krajów UE na marcowym szczycie.
Jest dostępny w języku angielskim, francuskim
i niemieckim na stronie:
http://ec.europa.eu/employment_social/gender_
equality/news/index_en.html

Światowy Raport na temat
Młodzieży 2007

Edukacja w pigułce

Już po raz trzeci ONZ wydała raport analizujący
sytuację młodych ludzi na świecie. Liczące 349
stron opracowanie porusza m.in. kwestie zatrudnienia, edukacji, zdrowia, ubóstwa i przemocy
wobec młodzieży. W tegorocznej edycji obszerny
fragment poświęcono na omówienie działań
młodzieży na poziomie regionalnym. Raport
w języku angielskim znajduje się na stronie:
www.un.org/esa/socdev/unyin/wyr07.htm

Informacje na temat edukacji, studiów
i szkoleń zawodowych w 31 krajach europejskich można znaleźć na stronie Fit for Europe
(www.ﬁt-for-europe.info). Witryna ma dziewięć
wersji językowych, w tym polską. Przygotowała
ją sieć instytucji i ﬁrm z 16 krajów. Projekt sﬁnansował program Leonardo da Vinci.

Europa dla obywateli

Na forum Europejskiego Portalu Młodzieżowego
pojawił się nowy wątek: Unia Europejska i młodzi
ludzie: co to dla ciebie oznacza? Do dyskusji
mogą włączyć się wszyscy internauci, którzy
chcą porozmawiać z rówieśnikami na temat UE.
Wypowiedzi można umieszczać w języku angielskim i francuskim.
Europejski Portal Młodzieżowy (www.portalmlodziezowy.eu) składa się z adresów i opisów ponad
10 tys. młodzieżowych stron internetowych (m.in.
o pracy, studiach, wolontariacie, podróżowaniu).
Posiada 24 wersje językowe. Za polskojęzyczną
zawartość portalu odpowiada Krajowe Biuro
Eurodesk Polska.

Przewodnik po programie „Europa dla obywateli” jest dostępny w dokumencie pdf na
stronie: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/
guide/documents/programme_guide.pdf. Zawiera
szczegółowe informacje o warunkach ubiegania
się o fundusze i procedurze składania wniosków.
Ma trzy wersje językowe: angielską, niemiecką
i francuską. „Europa dla obywateli” wspiera
m.in. projekty obywatelskie, partnerstwo miast,
projekty medialne, ochronę miejsc pamięci. Opis
programu znajduje się w bazie Eurodesk Polska:
www.eurodesk.pl

INTERNET
Nowości na witrynie Młodzieży

Tak brzmi tytuł nowej publikacji o grantach unijnego programu Kultura 2007-2013. Czytelnicy
dowiedzą się z niej, co to są granty operacyjne,
w jaki sposób rozliczyć projekt, gdzie szukać partnerów z zagranicy. Informacje zostały przygotowane na podstawie najczęściej zadawanych pytań.
Publikację w języku polskim można ściągnąć ze
strony: www.mkidn.gov.pl/pkk/publikacje.php

Unijna strona poświęcona młodzieży zmieniła
wygląd. Komisja usprawniła nawigację i poprawiła dostęp do informacji. Strona informuje
o programie „Młodzież w działaniu”, priorytetach unijnej polityki młodzieżowej, zawiera
słowniczek terminów związanych z tematyką młodzieżową. Witryna jest dostępna
w języku angielskim, wersja niemiecka i francuska pojawią się wkrótce. Adres strony:
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Unia Europejska w statystykach

Oferty pracy dla naukowców

Ukazała się najnowsza edycja broszury Europa i jej
mieszkańcy – podstawowe fakty i liczby. Informuje
m.in. o edukacji, wspólnym życiu Europejczyków,
działalności gospodarczej. Pełna wykresów

Można znaleźć na nowopowstałej witrynie
www.eurosciencejobs.com. Dotyczą takich dziedzin jak biologia, chemia, inżynieria, fizyka,
medycyna. Propozycje zatrudnienia pochodzą od

Najczęściej zadawane pytania

Traktat na miarę XXI wieku

Podyskutuj z rówieśnikami o UE

Euro Club Network
To nazwa nowego portalu internetowego dla
Szkolnych Klubów Europejskich z Unii Europejskiej. Uczniowie znajdą tu wskazówki, jak
nawiązać współpracę międzynarodową i realizować inicjatywy z partnerami z zagranicy.
Portal prowadzi bazę młodzieżowych projektów
i organizacji. Euro Club Network przygotowała
Polska Fundacja im. Roberta Schumana przy
wsparciu Komisji Europejskiej. Adres portalu:
www.euroclubnetwork.eu

Multimedialna edukacja
Gry internetowe i źródła informacji przydatne
w pracy z młodzieżą zebrano na witrynie
www.youth-egames.org. Materiały podzielono
na cztery obszary tematyczne: prawa człowieka, edukacja międzykulturowa, zarządzanie
projektem i informacja młodzieżowa. Multimedialne pliki dostępne są w języku angielskim.

Twój Eurodesk – bezpłatny dwumiesięcznik Eurodesk Polska. Ukazuje się wraz z biuletynami programów: „Młodzież
w działaniu” i „Uczenie się przez całe życie”. Przeznaczony tylko i wyłącznie dla organizacji młodzieżowych i instytucji
działających na rzecz młodzieży. Twój Eurodesk ﬁnansowany jest ze środków Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Edukacji
Narodowej w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Informacje o subskrypcji: eurodesk@eurodesk.pl, 0-801 134 001.
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