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AKTUALNOŚCI
EURODESK POLSKA
Eurodesk Pomorze
– powiększenie i rekrutacja
Rośnie w siłę regionalna sieć Eurodesk Pomorze. W marcu przyłączyło się do niej 6 nowych
instytucji. W sumie jest ich już 19. I na tym nie
koniec. Trwa kolejna rekrutacja organizacji
i instytucji zainteresowanych prowadzeniem
lokalnych punktów informacyjnych Eurodesku w Chojnicach, Wejherowie, Pruszczu
Gdańskim, Człuchowie, Sopocie, Sztumie
i Nowym Dworze Gdańskim. Zainteresowani
powinni kontaktować się z Regionalnym Punktem Eurodesku w Gdańsku, działającym przy
Stowarzyszeniu Morena – tel. 058 3 444 111,
e-mail: pomorze@eurodesk.org. – Chcemy, aby do
końca tego roku lokalny punkt Eurodesku działał
w każdym mieście powiatowym woj. pomorskiego
– deklaruje Adam Niemkiewicz, koordynator
sieci Eurodesk Pomorze.

EURONEWSY
Po pierwsze: obywatele
Wzrost gospodarczy i zatrudnienie, zmiany klimatyczne, zrównoważony rozwój w Europie
i wspólna polityka imigracyjna – takie będą priorytety Komisji Europejskiej w roku 2009. Unia
Europejska ma być liczącym się na arenie międzynarodowej podmiotem, który w swych działaniach kieruje się przede wszystkim dobrem
obywateli UE. Komisyjne priorytety zostały
zawarte w Rocznej Strategii Polityki. Dokument do wglądu na stronie: http://ec.europa.eu/
atwork/synthesis/index_en.htm.

Europa w eterze
Od 1 kwietnia w 13 krajach UE nadaje Europejska
Sieć Radiowa – Euranet. To konsorcjum składające się z 16 stacji radiowych z 13 krajów. Realizuje
i emituje wspólne audycje poświęcone problematyce społecznej w Unii Europejskiej. Codzienne
programy składają się z wiadomości, wywiadów,
dyskusji, magazynów popularnonaukowych
i relacji na żywo. Są nadawane w 10 językach,
w tym po polsku. Ich uzupełnieniem jest portal internetowy (www.polskieradio.pl/euranet/).
Przedsięwzięcie jest ﬁnansowane ze środków
unijnych. Tylko w tym roku Komisja Europejska
przeznaczy na działalność sieci blisko 6 milionów
euro. Polskim członkiem konsorcjum jest Polskie Radio (audycje Euranetu nadają wszystkie
programy Polskiego Radia). Mogą do niego przystąpić i inne stacje – ogólnopolskie, regionalne,
lokalne, zarówno publiczne, jak i prywatne.

Miliony nowych miejsc pracy
Ponad sześć i pół miliona miejsc pracy powstało
w minionym roku w Unii Europejskiej. Do końca
2009 r. powstanie kolejnych pięć milionów – przewidują autorzy najnowszego unijnego raportu na

temat zatrudnienia. Prognozują, że bezrobocie
w UE jeszcze w tym roku spadnie poniżej 7%
i będzie najniższe od roku 1980. Generalnie
raport jest optymistyczny, ale zwraca też uwagę
na zjawiska niepokojące – bezrobocie wśród młodzieży i niewystarczająco wysokie inwestycje na
edukację i szkolenia. Dokument – także po polsku – znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/
employment_social/employment_strategy/employ
_en.htm.

Pożyteczny Leonardo
Udział w projektach programu Leonardo da
Vinci (LdV) przynosi korzyści społeczne i ekonomiczne – tak wynika z raportu analizującego
badania nad skutkami programu. Zdaniem
autorów raportu, międzynarodowa mobilność
zawodowa, którą wspiera LdV, przyczynia się do
rozwoju osobistego, językowego, społecznego
i zawodowego. Cały raport (w pięciu językach)
zamieszczono na stronie: http://ec.europa.eu/
education/doc/reports/index_en.html.

Tak, jestem (niedoinformowanym)
Europejczykiem
Coraz więcej Europejczyków studiuje, mieszka,
pracuje i zawiera związki małżeńskie w innym
kraju UE niż kraj ich pochodzenia – wynika
z unijnego raportu na temat obywatelstwa
europejskiego. W roku 2006 z prawa do osiedlania się w innym kraju UE korzystało ponad
8 milionów osób. Przy okazji publikacji raportu
Eurobarometr spytał Europejczyków o sprawy
związane z obywatelstwem europejskim. 90%
respondentów zdaje sobie sprawę, że są obywatelami Unii Europejskiej, ale mniej niż jedna trzecia czuje się dobrze poinformowana o prawach,
jakie im – jako obywatelom UE – przysługują.

Trzy lata Europassu
10 milionów wizyt odnotowała strona internetowa Europassu – unijnego dokumentu potwierdzającego wykształcenie i kwaliﬁkacje zawodowe. Witryna istnieje od trzech lat. W tym
czasie znajdujący się na nim formularz życiorysu wypełniło 2,5 miliona osób. O Europass
– Mobilność, dokument potwierdzający naukę
za granicą, postarało się 90 000 osób. Europejska strona Europassu znajduje się pod adresem:
http://europass.cedefop.europa.eu. Informacje
o dokumencie i kontakt do Krajowego Centrum
Europassu zamieszczono też na stronie
www.europass.org.pl.

Częstochowianie o różnorodności
Uczniowie z VII LO z Częstochowy zwyciężyli
w polskiej edycji konkursu „50 Lat Razem w Różnorodności”. Jury nagrodziło ich esej o wyzwaniach stojących przed UE i kompozycję wizualną o codziennym życiu w Europie. W nagrodę
uczniowie pojechali do Brukseli. Zwiedzili Parlament Europejski i opowiedzieli o swoich pracach
laureatom konkursu z innych krajów. Wszystkie
nagrodzone prace można znaleźć na stronie:
www.50years.eun.org/ww/pl/pub/50years/info/
winners.htm.

eTwinning:
polskie szkoły nagrodzone
Projekty z udziałem polskich szkół zdominowały
nagrody eTwinning w kategorii nauka i matematyka. Pierwszą nagrodę zdobyli wychowankowie
Gimnazjum im. Jana Pawła II z Tyczyna, którzy
wspólnie z Litwinami starali się zrozumieć, jak
prawa fizyki rządzą naszym życiem codziennym. Drugie miejsce w tej samej kategorii zajęło
Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego z Warszawy.
Uczniowie i nauczyciele razem z partnerami
z Anglii, Czech i Norwegii opracowali metody
nauczania dzieci matematyki poprzez zabawę.
eTwinning to inicjatywa UE. Wspiera współpracę
szkół przez internet. Nagrody rozdano w połowie
marca w Bukareszcie na konferencji „Promowanie
Dialogu Międzykulturowego”. Więcej informacji:
www.etwinning.net.

Punkt informacyjny o funduszach
europejskich
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego utworzyło
pierwszy punkt informacyjny o funduszach
europejskich. – To miejsce, gdzie beneﬁcjenci
będą mogli otrzymać rzetelne informacje o funduszach Unii Europejskiej – deklaruje minister
Elżbieta Bieńkowska. Punkt zajmuje się przede
wszystkim funduszami strukturalnymi. Jego pracownicy pomagają znaleźć programy ﬁnansujące
konkretne pomysły na projekty, ale nie pomagają wypełniać wniosków. – Najwięcej pytań
zadają drobni przedsiębiorcy. Szukają środków
na rozwój swoich ﬁrm – mówi „Twojemu Eurodeskowi” konsultantka punktu. Do końca roku
podobne punkty informacyjne mają powstać we
wszystkich województwach.
Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
działa w Centrum Informacji Europejskiej w Warszawie, ul. Krucza 38/42, tel. 022 626 06 33,
e-mail: punktinformacyjny@mrr.gov.pl.

PROGRAMY
Seniorzy w akcji
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłosiła konkurs na projekty wspierające wolontariat osób starszych i promujące współpracę
międzypokoleniową. Wnioski mogą składać
zarówno seniorzy, jak i osoby młode (do 30.
roku życia), które chcą zrealizować projekt
wspólnie z osobą powyżej 55 lat i w porozumieniu z wybraną organizacją.
Minimalna kwota dotacji wynosi 5 tys. zł,
maksymalna – 20 tys. Finansowy lub nieﬁnansowy wkład własny wynosi minimum 10%.
Czas trwania projektów: do 8 miesięcy. Listy
intencyjne przedstawiające pomysł na projekt
należy przesłać do 30 kwietnia 2008 r. Koordynatorzy projektów, które zostaną zakwaliﬁkowane do drugiego etapu programu, wezmą
udział w trzydniowych warsztatach przygotowujących do opracowania pełnych wniosków
o dotację. Współorganizatorem programu jest
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „Ę”. Więcej
informacji: www.seniorzywakcji.pl.

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

Wspieramy Mamy

Opis

Kontakt

Dotacje na najciekawsze projekty
rozwiązujące problemy mam w Polsce

Grupa AXA
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Tel.: 22 555 00 75 Fax: 22 555 03 12
biuro.prasowe@axa-polska.pl, www.axa-polska.pl

Wsparcie międzynarodowych projektów
na rzecz zwalczania przemocy wobec
dzieci, młodzieży i kobiet

DG Justice, Freedom and Security Unit
European Commission – Daphne Programme
LX 46 07/122, B-1049 Bruksela, Belgia
JLS-DAPHNE@ec.europa.eu, http://ec.europa.eu/justice_home/
funding/daphne3/funding_daphne3_en.htm

Konkurs grantowy na projekty promujące
kulturę lokalną w miejscowościach do
6 tys. mieszkańców

Fundacja Wspomagania Wsi
Bellottiego 1, 01-022 Warszawa
Tel.: 22 636 25 70–75 Fax: 22 636 62 70
jplater@fww.org.pl, www.fww.org.pl

Wsparcie współpracy w dziedzinie
szkolnictwa wyższego między UE
i krajami partnerskimi z obszaru
Bałkanów Zachodnich, Europy
Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej
i Basenu Morza Śródziemnego

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Biuro Programów Europejskich dla Szkolnictwa
Wyższego
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel. 22 622 37 12 wew. 243
renata.decewicz@frse.org.pl, www.frse.org.pl

Granty dla organizacji pozarządowych
na projekty z dziedziny edukacji, kultury,
praw i wolności człowieka, aktywizacji
społecznej i zabezpieczenia społecznego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa
Tel.: 22 66 10 146 Fax: 22 66 10 460
pozytek@mps.gov.pl, www.pozytek.gov.pl

Dotacje z środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu
Finansowego EOG na projekty
promujące demokrację i społeczeństwo
obywatelskie

Fundacja „Fundusz Współpracy”
ul. Górnośląska 4A, 00-444 Warszawa
Tel: 22 45 09 868, 45 09 869 Fax: +48 22 45 09 803
fop@cofund.org.pl, www.funduszngo.pl

Doﬁnansowanie dla jednostek
samorządowych, klubów i ośrodków
sportowych na budowę nowoczesnych
boisk piłkarskich

Ministerstwo Sportu
ul. Krucza 24/26, 00-921 Warszawa
krasucki@msport.gov.pl, www.msport.gov.pl

Konkurs na doﬁnansowanie wypoczynku
letniego dzieci i młodzieży ze wsi
i miasteczek do 6000 mieszkańców

Fundacja Wspomagania Wsi
Bellottiego 1, 01-022 Warszawa
Tel.: 22 636 25 70–75 Fax: 22 636 62 70
jplater@fww.org.pl, www.fww.org.pl

Fundusze dla organizacji
pozarządowych, jednostek samorządu
terytorialnego, szkół i placówek
oświatowo-wychowawczych na
międzynarodową współpracę młodzieży

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
Tel.: 22 628-04-61, 22 629-72-41
www.men.gov.pl

Konkurs na doﬁnansowanie organizacji
letniego pobytu edukacyjnego dzieci
Polaków zamieszkałych za granicą

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
Tel.: 22 628-04-61, 22 629-72-41
www.men.gov.pl

Konkurs dla organizacji pozarządowych
na organizację wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży szkolnej

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
Tel.: 22 628-04-61, 22 629-72-41
www.men.gov.pl

Wsparcie działań zwiększających
atrakcyjność i zainteresowanie
europejskim szkolnictwem wyższym

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

18.04.2008
Daphne III

22.04.2008
Kultura bliska

22.04.2008
Tempus IV

28.04.2008
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

28.04.2008
Fundusz dla Organizacji
Pozarządowych – Demokracja
i społeczeństwo obywatelskie
29.04.2008
Blisko boisko – program budowy
boisk dla dzieci i młodzieży
30.04.2008
Pożyteczne wakacje

30.04.2008
Międzynarodowa współpraca szkół
i wymiana młodzieży

30.04.2008
Pobyt edukacyjny dzieci Polaków
zamieszkałych za granicą
30.04.2008
Krajowy letni wypoczynek dla
dzieci i młodzieży szkolnej
30.04.2008
Erasmus Mundus

15.05.2008

Program
Termin składania wniosków

Młode drogi w Europie

Opis

Kontakt

Dotacje 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

Wsparcie działań na rzecz podniesienia
poziomu wiedzy i informacji służących
rozwojowi zdrowia, szybkiej reakcji na
stany zagrożenia zdrowia oraz promocji
zdrowia i zapobiegania chorobom

DG Health and Consumer Protection
European Commission – Public Health
rue Alcide de Gasperi, L-2920 Luksemburg
sanco-mailbox@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/health/ph_programme/agency/docs/nfp_en.pdf

Granty na projekty promujące bezpieczne
używanie internetu oraz nowych
technologii

DG INFSO – Information Society
European Commission – Safer Internet Action Plan
Rue Alcide de Gasperi, L-2920 Luksemburg
Fax: +352 4301 34079
saferinternet@ec.europa.eu, http://ec.europa.eu/
information_society/activities/sip/programme/index_en.htm

Doﬁnansowanie na projekty
trójstronnej współpracy dla organizacji
pozarządowych z Niemiec, Polski,
Ukrainy, Białorusi i Obwodu
Kaliningradzkiego

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

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

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

Dotacje na niskobudżetowe projekty
lokalne promujące kulturę

Narodowe Centrum Kultury
ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa
Tel.: 22 2 100 100 Fax: 22 2 100 101
nck@nck.pl, www.nck.pl

Europejska nagroda dla wyróżniających
się i innowacyjnych inicjatyw z dziedziny
nauczania języków obcych

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

Dotacje na inicjatywy edukacyjne,
wychowawcze i artystyczne, które
promują postawy patriotyczne oraz
w ciekawy sposób przypominają
o polskiej historii

Narodowe Centrum Kultury
ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa
Tel.: 22 2 100 100 Fax: 22 2 100 101
nck@nck.pl, www.nck.pl

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

Dotacje na spotkania mieszkańców
miast 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

Fundusze na współpracę kulturalną,
wymianę naukową i badania, edukację,
wymiany młodzieżowe i współpracę
transgraniczną

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Kralovske udolie 8, 811 02 Bratysława, Słowacja
Tel: +421 259 203 811Fax: +421 259 203 805
visegradfund@visegradfund.org, www.visegradfund.org

Wsparcie dla projektów mających na celu
zwiększenie dostępności, przydatności
i wykorzystania zasobów cyfrowych
w Europie

DG Information Society and Media
European Commission – eContentplus Programme
Rue Alcide De Gaspari, L-2920 Luxemburg
Fax: +352 4301 30269
econtentplus@ec.europa.eu, http://ec.europa.eu/information_
society/activities/econtentplus/programme/index_en.htm

15.05.2008
Zdrowie Publiczne

23.05.2008
Bezpieczny Internet Plus

28. 05.2008
Partnerstwo Inicjatyw
Społecznych

31.05.2008
Edukacja kulturalna
i upowszechnianie kultury

31.05.2008
Rozwój inicjatyw lokalnych

31.05.2008
European Language Label
– konkurs dla instytucji
31.05.2008
Patriotyzm Jutra

31.05.2008
Młodzież w działaniu

01.06.2008
Europa dla obywateli:
Akcja 1.1 Partnerstwo miast

01.06.2008
Międzynarodowy Fundusz
Wyszehradzki – Małe granty
01.06.2008
eContentplus

12.06.2008

WYDARZENIA

PUBLIKACJE

INTERNET

98 dni wiosny w Europie

„Kastusiowy Pamiętnik”

Przez dzikie internetowe lasy

Europejskie dni, debty, spotkania ze specjalistami od integracji europejskiej składają się na
tegoroczny Dzień Wiosny, unijnej inicjatywy dla
szkół w całej Europie. Do kampanii mogą się
włączyć szkoły podstawowe i średnie. Wydarzenia można organizować do 30 czerwca
2008 r. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Dialog
jako pomost między kulturami” i nawiązuje do
Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego 2008. Dzień Wiosny koordynuje European Schoolnet. Więcej informacji w języku
polskim na stronie: www.springday2008.net.

Dwanaście historii białoruskich studentów
relegowanych z uczelni z przyczyn politycznych opisuje „Kastusiowy Pamiętnik” Ludmiły
Asipienki i Katarzyny Kwiatkowskiej. Książka
jest zapisem rozmów ze studentami, którzy po
protestach w marcu 2006 r. przyjechali do Polski
i kontynuowali naukę na polskich uczelniach
dzięki stypendiom z Programu im. Konstantego
Kalinowskiego. Publikacja ukazała się w dwóch
wersjach językowych – polskiej i białoruskiej. Powstała m.in. przy wsparciu programu
„Młodzież w działaniu”. Jest bezpłatna. Jej
elektroniczna wersja jest dostępna na stronie:
www.pk.org.pl/artykul.php?id=360.

To tytuł internetowej gry dla dzieci w wieku
7–10 lat, która ma nauczyć, jak bezpiecznie
korzystać z internetu. Zadaniem gracza jest
dotarcie do bajecznego „E-miasta” – miejsca
zabawy, pokoju i wolności. Droga wiedzie przez
dzikie wirtualne lasy, w których na graczy czeka
wiele przygód. Grę opracowała Rada Europy
w ramach programu Budowanie Europy dla dzieci
i z dziećmi. Jest dostępna w czternastu językach, w tym po polsku: www.wildwebwoods.org/
popup_langSelection.php.

Zielony Tydzień
Redukcja odpadów i zrównoważona konsumpcja w Europie będą głównymi tematami dyskusji
podczas tegorocznego Zielonego Tygodnia.
Wydarzenie odbędzie się 3–6 czerwca 2008 r.
w Brukseli. Wezmą w nim udział politycy i przedstawiciele sektora pozarządowego. Wspólnie będą
się zastanawiać, jak ograniczyć konsumpcyjny styl
życia i zachęcić Europejczyków do stosowania
recyclingu. Zielony Tydzień odbędzie się już po raz
ósmy. Szczegółowe informacje w języku angielskim znajdują się na stronie: http://ec.europa.eu/
environment/greenweek/home.html.

Światowy Dzień bez Tytoniu
Tegoroczna kampania ma na celu ograniczenie
palenia wśród młodzieży. Statystyki alarmują.
Większość uzależnionych sięga po papierosa
przed 18. rokiem życia, a każdego roku na
choroby wywołane paleniem tytoniu umiera
na świecie 5 milionów osób. Światowa Organizacja Zdrowia organizuje Światowy Dzień bez
Tytoniu już po raz 21. Jak co roku – 31 maja.
Informacje dla organizacji zainteresowanych
udziałem w kampanii na stronie: www.who.int/
tobacco/wntd/2008/en/index.html.

Tydzień Zatrudnienia
Wpływ globalizacji i zmian demograﬁcznych na
europejski rynek pracy będzie tematem przewodnim tegorocznego „Tygodnia Zatrudnienia”,
który już po raz 15. odbędzie się w Brukseli. To
przedsięwzięcie służące wymianie poglądów
między unijnymi politykami a specjalistami od
rynku pracy i zwalczania bezrobocia. W tym
roku potrwa... dwa dni – 11–12 czerwca 2008 r.
Więcej informacji (po angielsku) na stronie:
www.employmentweek.com.

Światowy Kongres Młodzieży
Liderzy młodzieżowi, artyści i dziennikarze
ze 120 krajów wezmą udział w 4. Światowym
Kongresie Młodzieży w Quebecu w Kanadzie.
Tegoroczne spotkanie będzie poświęcone zrównoważonemu rozwojowi. Uczestnicy będą się
zastanawiać jakie działania młodzieży mogą przyczynić się do ograniczenia ubóstwa na świecie.
Spotkanie odbędzie się 10–21 sierpnia 2008 r.
Więcej informacji (po angielsku, francusku i hiszpańsku) na stronie: www.wyc2008.qc.ca

Jak uczyć dzieci o prawach
człowieka
Compasito to podręcznik Rady Europy poświęcony edukacji dzieci o prawach człowieka.
Składa się z czterdziestu dwóch scenariuszy
lekcji, które poruszają takie zagadnienia, jak:
demokracja, równouprawnienie, tolerancja.
Publikacja przeznaczona jest dla osób pracujących z dziećmi w wieku 7–13 lat. Kosztuje
28 euro. Ma dwie wersje językowe: angielską
i francuską. Można ją zamówić na stronie:
http://book.coe.int/EN/ﬁcheouvrage.php?PAGEID
=36&lang=EN&produit_aliasid=2258.

Eurofundusze dla NGO
Najnowsze informacje o unijnych programach
grantowych na lata 2007–2013 zawiera trzynasta edycja przewodnika ECAS. Publikacja
podzielona jest na dwie części. Pierwsza omawia
fundusze na projekty partnerskie z krajami unijnymi, druga przedstawia możliwości doﬁnansowania współpracy z krajami, które nie należą
do UE. Przewodnik kosztuje 50 euro. Można
go zamówić na stronie: www.ecas-citizens.eu/
index.php?option=com_content&task=category
&sectionid=7&id=14&Itemid=145

FILMY
Poznajmy się
– reportaż o imigrantach
Ambasada Brytyjska sﬁnansowała ﬁlm o cudzoziemcach mieszkających w Polsce. Akcja reportażu toczy się na Stadionie Dziesięciolecia,
w budce z kebabami i w ośrodku dla uchodźców.
Imigranci opowiadają, dlaczego zdecydowali
się na przyjazd do Polski, która z czasem stała
się ich drugą ojczyzną. Uzupełnieniem kilkunastominutowego obrazu są bezpłatne materiały
dla nauczycieli i trenerów, którzy chcą prowadzić warsztaty dla studentów i nauczycieli
o międzykulturowości. Film można nieodpłatnie
zamówić w Ambasadzie Brytyjskiej i obejrzeć
na stronie: www.britishembassy.gov.uk.

Porównywarka miast
Witryna www.citycomparator.com umożliwia
porównanie 342 miast z całego świata. Stronę
tworzą internauci. Mogą dodawać nowe miasta,
umieszczać zdjęcia, komentować oraz dzielić
się doświadczeniami z odbytych podróży.
Strona jest anglojęzyczna.

Witryna dla europejskich
podróżników
Podróże po Europie to strona przygotowana przez
Komisję Europejską dla osób podróżujących po
Unii Europejskiej. Osoby planujące wakacyjny
wypoczynek lub podróż do innego unijnego
kraju znajdą tu wiele praktycznych informacji.
Dowiedzą się, jakie dokumenty są niezbędne
do uzyskania opieki zdrowotnej, gdzie robić
tanie zakupy. Strona jest anglojęzyczna.
Znajduje się pod adresem: http://europa.eu/
abc/travel/index_en.htm.

Edukacja na rzecz tolerancji
Internetowy przewodnik zawiera przykłady
działań na rzecz tolerancji z całego świata.
Opisuje projekty, inicjatywy i materiały edukacyjne ponad 350 organizacji, poruszające takie
zagadnienia, jak: prawa człowieka, antysemityzm, pomoc humanitarna, równość płci,
rasizm, społeczeństwo obywatelskie, mniejszości, edukacja międzykulturowa. Przewodnik
opracował Instytut Europeistyki we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych
i Praw Człowieka OBWE. Ma polską, angielską
i rosyjską wersję językową. Znajduje się na
stronie: http://tolerance.research.uj.edu.pl.

GE Vibes
Tak nazywa się nowy elektroniczny miesięcznik
poświęcony tematyce europejskiej. Na pierwszy
numer złożyły się m.in. wywiad z Franco Frattinim, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, artykuły o europejskich stolicach kultury
w roku 2008, zaproszenia do udziału w konkursach młodzieżowych. Miesięcznik wydaje organizacja Generation Europe. Znajduje się na stronie:
www.generation-urope.eu.com/images/stories/
Newsletter/newsletter%20march%202008.pdf.

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
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