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OD WYDAWCY
Przystàpienie Polski do Unii Europejskiej
otworzy∏o przed polskà m∏odzie˝à nowe
mo˝liwoÊci. Znikajà bariery utrudniajàce
kontakty mi´dzynarodowe, wzros∏y bud˝ety
programów europejskich, m∏odzi ludzie z Polski majà wi´ksze szanse wyjazdu za granic´
do pracy, na wolontariat lub na studia. Organizacje m∏odzie˝owe mogà uczestniczyç
w wielu mi´dzynarodowych przedsi´wzi´ciach i ubiegaç si´ o fundusze europejskie na
swojà dzia∏alnoÊç. Jak si´ w tym wszystkim
po∏apaç? Kogo poprosiç o pomoc? Gdzie znaleêç potrzebne informacje? Dobrym êród∏em
informacji jest Program Eurodesk, wydawca
newslettera Twój Eurodesk, którego pierwszy numer w∏aÊnie trzymasz w r´kach.
Nasz informator przeznaczony jest dla organizacji m∏odzie˝owych i instytucji dzia∏ajàcych na rzecz m∏odzie˝y. B´dzie ukazywa∏
si´ co dwa miesiàce wraz z biuletynem Programu M¸ODZIE˚. Obecnie trafia do ponad
800 organizacji i instytucji – wszystkie znajdujà si´ na stronie www.eurodesk.pl w ogólnodost´pnej bazie danych. JeÊli twoja organizacja nie otrzyma∏a pierwszego numeru
gazetki, a chcesz, ˝eby znalaz∏a si´ na liÊcie
odbiorców, skontaktuj si´ z Eurodesk Polska
(eurodesk@eurodesk.pl, 0-801 134 001).
W ka˝dej chwili mo˝na równie˝ zrezygnowaç z subskrypcji.
B´dziemy wdzi´czni za wszelkie komentarze
na temat newslettera – pozytywne i negatywne. Weêmiemy je pod uwag´ przy redagowaniu kolejnych numerów Twojego Eurodesku. Nast´pny uka˝e si´ w po∏owie czerwca.
Wawrzyniec Pater
Koordynator Programu Eurodesk
w Polsce

AKTUALNOÂCI
Unia pod telefonem
Na poczàtku kwietnia ruszy∏a kampania promocyjna Europe Direct, bezp∏atnego serwisu
informacyjnego Unii Europejskiej. Konsultanci
Europe Direct udzielajà informacji o prawach
obywateli Unii Europejskiej, polityce UE oraz
zasadach funkcjonowania instytucji europejskich. We wszystkich krajach UE dzia∏a bezp∏atna infolinia Europe Direct. Pytania mo˝na
zadawaç w j´zyku polskim – telefonicznie (numer bezp∏atnej infolinii jest w ca∏ej Unii taki
sam: 00 800 6 7 8 9 10 11) i przez stron´
europedirect-cc.cec.eu.int/websubmit/?lang=pl.
Konsultanci Europe Direct pomagajà równie˝
w nawigacji po serwerze Europa
europa.eu.int/europedirect/web_assistance
_pl.htm.
Strona g∏ówna Europe Direct znajduje si´
pod adresem: europa.eu.int/europedirect/.

Dania: szko∏y folkowe zapraszajà
Na stypendium w wysokoÊci 600 koron tygodniowo mogà liczyç osoby, które zdecydujà
si´ na nauk´ w duƒskiej szkole folkowej. Najbli˝szy termin sk∏adania aplikacji up∏ywa 30
maja. Nowy semestr zaczyna si´ w lipcu.
Uczniowie muszà mieç co najmniej 17,5 roku
(w wyjàtkowych wypadkach 16,5). Najkrótsze kursy trwajà trzy miesiàce. Op∏ata za zakwaterowanie i wy˝ywienie wynosi od 750
do 1200 koron na tydzieƒ. Zainteresowani
powinni kontaktowaç si´ bezpoÊrednio ze
szko∏ami folkowymi, które w ich imieniu
sk∏adajà wniosek o stypendium.
Duƒskie szko∏y folkowe majà bogatà tradycj´. W wielu z nich nie ma egzaminów, stopni i obowiàzkowych zaj´ç. Uczniowie wybierajà przedmioty zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Mo˝e to byç sport, muzyka, fotografia, dziennikarstwo, filozofia, teatr etc.
Lista szkó∏:
www.hojskolerne.dk/da/main/main.php?
menu=156.
Wi´cej informacji:
cirius.dynamicweb.dk/Default. asp?ID=858.

Europaszport
– przepustka do pracy w Europie?
Komisja Europejska wprowadza Europaszport, dokument, który ma usprawniç przekazywanie informacji o kwalifikacjach i doÊwiadczeniach pracowników w Unii Europejskiej. Europaszport b´dzie si´ sk∏ada∏ z 5 cz´Êci. Dwie najwa˝niejsze to: Euro CV – ˝yciorys o takim samym uk∏adzie we wszystkich
paƒstwach UE oraz Europaszport J´zykowy z informacjà o znajomoÊci j´zyków obcych. Pozosta∏e trzy dokumenty b´dà wydawane tym, którzy uczyli si´ za granicà, ukoƒczyli szko∏´ wy˝szà lub Êrednià-zawodowà.
Krajowe Centrum Europaszportu dzia∏a przy
Biurze Koordynacji Kszta∏cenia Kadr
www.bkkk-cofund.org.pl
Wi´cej informacji:
europass.cedefop.eu.int

Absurd w scenariuszach
Konkurs na scenariusz filmu o „absurdzie”
og∏osili m∏odzi entuzjaÊci sztuki filmowej
z Gonfreville we Francji, którzy od 6 lat organizujà festiwal „du grain a démoudre”.
Uczestnicy muszà mieç od 15 do 25 lat, znaç
francuski lub angielski, ale prace mogà byç
napisane równie˝ w j´zyku niemieckim. Powinny liczyç od 3 do 5 stron. Nale˝y je przes∏aç do 15 czerwca.
Autorzy szeÊciu najlepszych scenariuszy b´dà
goÊçmi specjalnymi festiwalu (paêdziernik
2005 r.). Zobaczà m.in. jak ich scenariusz jest
odgrywany przez profesjonalnych aktorów.
Wi´cej informacji, w tym formularz zg∏oszeniowy, na stronie: www.dugrainademoudre.net.

ZDARZY¸O SI¢ W EUROPIE
Dzieƒ Wiosny
Konstytucja Europejska by∏a wiodàcym tematem tegorocznego Dnia Wiosny – edukacyjnej inicjatywy Komisji Europejskiej. Uczestniczy∏o w niej ponad 6000 szkó∏ z ca∏ej Europy,
w tym ponad 1600 z Polski. Odby∏y si´ konkursy, festyny, spotkania i debaty. Raporty z wydarzeƒ organizowanych w ramach Dnia Wiosny na stronie:
futurum2005.eun.org/ww/pl/pub/futurum2005/
information/reports.htm
O Dniu Wiosny czytaj te˝ na stronie MENIS:
www.menis.gov.pl/oswiata/ed_infor/dzien
_wiosny_2005.php

O EURODESKU
Eurodesk to europejska sieç informacyjna
dla m∏odzie˝y i osób pracujàcych z m∏odzie˝à – pedagogów, pracowników instytucji i organizacji m∏odzie˝owych. Dzia∏a
w strukturach Programu M¸ODZIE˚.
Finansowana jest przez Komisj´ Europejskà i Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Sportu.
Eurodesk dzia∏a na trzech poziomach – europejskim, krajowym i regionalnym. Jego
konsultanci w Europie majà ze sobà sta∏y
kontakt online. Dzi´ki temu w krótkim
czasie uzyskujà informacje o ka˝dym z krajów europejskich. Z kolei w bazie danych
Eurodesku gromadzone sà programy polskie i europejskie oraz polskie organizacje.
Korzystajàc z zebranych informacji i kontaktów, konsultanci Eurodesku udzielajà informacji bezpoÊrednio w swoich siedzibach, przez telefon lub przez Internet.
Odpowiadamy na pytania dotyczàce innych
krajów europejskich, informujemy o najwa˝niejszych wydarzeniach m∏odzie˝owych i mo˝liwoÊciach zdobywania funduszy w Polsce i w Europie, przekazujemy informacje o grupach poszukujàcych partnerów lub szukajàcych kontaktów z rówieÊnikami z Europy. Pomagamy w zdobywaniu
informacji zwiàzanych z edukacjà, Europà,
szkoleniami i dzia∏alnoÊcià m∏odzie˝owà.
Odpowiadamy za zawartoÊç Europejskiego Portalu M∏odzie˝owego www.europa.
eu.int/youth. Wydajemy publikacje. Dla
m∏odzie˝y – o pracy w Europie, studiach
i wolontariacie, i dla organizacji – newsletter Twój Eurodesk. Staramy si´ wykorzystaç wiedz´ i doÊwiadczenie organizacji
prowadzàcych dzia∏alnoÊç informacyjnà
i m∏odzie˝owà, tworzàc sieç polskich
punktów informacyjnych Eurodesku. Ich
adresy znajdujà si´ na www.eurodesk.pl.

NIE PRZEGAP TERMINÓW
Programy polskie i europejskie z bazy danych Eurodesku, których terminy sk∏adania wniosków up∏ywajà w ciàgu najbli˝szych dwóch miesi´cy. Baza jest na
bie˝àco uzupe∏niana i aktualizowana. Opisy programów znajdujà si´ na stronie: www.eurodesk.pl/index2.php?go=deadline_reminder.

Programy
Termin sk∏adania wniosków

Opis

Kontakt

Kultura bliska

Konkurs grantowy na projekty dotyczàce kultury
lokalnej w miejscowoÊci do 6 tys. mieszkaƒców.

Fundacja Wspomagania Wsi
Bellottiego 1, 01-022 Warszawa
Tel. +48 22 636 25 70 - 75; Fax +48 22 636 62 70
jplater@fww.org.pl, http://www.fww.org.pl

Konkurs na dofinansowanie ogólnopolskich imprez
zwiàzanych z uczestnictwem m∏odzie˝y w kulturze
oraz konkursów ogólnopolskich.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Biuro ds. M∏odzie˝y
Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
Tel. +48 22 629 63 59 lub +48 22 318 97 39
www.menis.gov.pl/menis_pl/oglosz/zz_2005_3.php

Dotacje na inicjatywy majàce na celu kszta∏towanie
aktywnych postaw spo∏ecznych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Biuro ds. M∏odzie˝y
Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
Tel. +48 22 629 63 59 lub +48 22 318 97 39
www.menis.gov.pl/menis_pl/oglosz/zz_2005_4.php

Konkurs dotacyjny na realizacj´ programów i form
dokszta∏cania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
w szczególnoÊci nauczycieli z ma∏ych miejscowoÊci i
obszarów wiejskich.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Biuro ds. M∏odzie˝y
Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
Tel. +48 22 629 63 59 lub +48 22 318 97 39
www.menis.gov.pl/menis_pl/oglosz/zz_2005_5.php

Dotacje na realizacj´ programów promujàcych
ró˝norodne formy aktywnoÊci zawodowej wÊród
uczniów w celu zwi´kszenia szans zatrudnienia.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Biuro ds. M∏odzie˝y
Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
Tel. +48 22 629 63 59 lub +48 22 318 97 39
www.menis.gov.pl/menis_pl/oglosz/zz_2005_6.php

Fundusz wspiera projekty w ramach statutowej
dzia∏alnoÊci nieodp∏atnej lub odp∏atnej organizacji
pozarzàdowych, osób prawnych i jednostek
organizacyjnych koÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych.

Ministerstwo Polityki Spo∏ecznej
ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa
Tel. +48 22 661 01 46; Fax +48 22 661 04 60
pozytek@mps.gov.pl, www.pozytek.gov.pl/?document=393

Program wspiera inicjatywy spo∏eczne s∏u˝àce
wyrównywaniu szans edukacyjnych i startu ˝yciowego
m∏odzie˝y z terenów wiejskich i ma∏ych miast
(do 20 000 mieszkaƒców).

Polska Fundacja Dzieci i M∏odzie˝y
ul. Kredytowa 6/20, 00-062 Warszawa
Tel. +48 22 826 10 16
pcyf@pcyf.org.pl, www.rownacszanse.pl/

Sta˝e dla studentów ostatnich lat w Biurze Wysokiego
Komisarza ONZ ds. Praw Cz∏owieka (OHCHR).

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
OHCHR-UNOG
8-14 Avenue de la Paix, CH-1211 Geneva 10
Tel. +41 22 917 90 00
www.unhchr.ch

Program wspiera wspó∏prac´ instytucji szkolnictwa
wy˝szego z Ameryki ¸aciƒskiej i Europy.

AIDCO E.4 - Directorate Latin America
Europe Aid, European Commission
41 rue de la Loi, B-1049 Brussels
Tel. +32 2 296 21 70; Fax + 32 2 299 10 47
europeaid-infoalfa@cec.eu.int,
europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa

Stypendia dla wybitnie uzdolnionej m∏odzie˝y
z niezamo˝nych rodzin.

Fundusz Stypendialny Lednickie Talenty
ul. Wilkanowicza 15, 61-194 Poznaƒ
Tel. 0 601 53 47 13
k.kolasinska@lednickietalenty.pl,
www.lednickietalenty.pl/

P∏atne praktyki w ogólnych dzia∏ach Trybuna∏u
Konstytucyjnego oraz praktyki niep∏atne - w
gabinetach Cz∏onków Trybuna∏u.

Court of Justice of the European Communities
Division du Personnel - Stages
Palais de la Cour de Justice, L-2925 Luxembourg
Tel. +352 4303 3444; Fax +352 4303 2600
curia.eu.int/en/index.htm

Mikrodotacje na dzia∏ania m∏odzie˝owe w
województwach lubuskim, opolskim, Êlàskim,
wielkopolskim, zachodniopomorskim.

Polska Fundacja Dzieci i M∏odzie˝y
ul. Kredytowa 6/20, 00-062 Warszawa
Tel. +48 22 826 10 16
pcyf@pcyf.org.pl,
www.eurodesk.pl/index2.php?go=program_details&c_outid=PL0010000286

2005-05-04

Summer Universities to obozy, na których oprócz
zdobywania wiedzy na temat innego kraju, kultury i
j´zyka, uczestnicy Êwietnie si´ bawià.

AEGEE - European Students’ Forum
Rue Nestor de Tiere 15, B-1030 Brussels (Schaarbeek)
Tel. +32 2 245 23 00; Fax +32 2 245 62 60
nfo@aegee.org, www.aegee.org

eTEN-Transeuropejskie Sieci
Telekomunikacyjne

Program Wspólnoty wspierajàcy rozwój us∏ug
elektronicznych o wymiarze transeuropejskim.

DG INFSO.F.3 - eTEN Secretariat
DG Information Society
Rue de la Loi, 200, B-1049 Brussels
Tel. +32 2 29 690 76; Fax +32 2 29 617 40
infso-eten@cec.eu.int,
europa.eu.int/information_society/programmes/eten/index_en.htm

Nagroda dla najbardziej innowacyjnych europejskich
produktów w dziedzinie technologii informatycznych.

Euro-CASE
28, rue St. Dominique
F-75007 Paris
Tel. +33 1 53 59 53 40; Fax +33 1 53 59 53 41
mail@ist-prize.org, www.ist-prize.org

2005-04-23
Organizowanie czasu wolnego
dzieci i m∏odzie˝y

2005-04-25
Wspieranie kszta∏towania
postaw obywatelskich

2005-04-25
Dokszta∏canie i doskonalenie
zawodowe nauczycieli

2005-04-25
Przygotowanie m∏odzie˝y do
rynku pracy

2005-04-25
Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich

2005-04-25
Równaç szanse - Ma∏e granty
regionalne

2005-04-29
Program sta˝y w Biurze
Wysokiego Komisarza ONZ
ds. Praw Cz∏owieka

2005-04-30
ALFA Szkolenia Akademickie
w Ameryce ¸aciƒskiej

2005-04-30

Stypendia Funduszu Lednickie
Talenty

2005-04-30
Praktyki w Trybunale
SprawiedliwoÊci

2005-05-01
Granty z Youth Banków

2005-05-01
2005-06-01
AEGEE Summer University

2005-05-10

Europejska Nagroda IST

2005-05-12

Celem programu jest promocja wspó∏pracy
i ustanowienie trwa∏ych wi´zi mi´dzy instytucjami
kszta∏cenia wy˝szego w Unii Europejskiej
i w po∏udniowej Azji, Azji Po∏udniowo-Wschodniej
oraz w Chinach.

DG AIDCO D.6 - Asia
EuropeAid Co-operation Office, European Commission
Rue de Genéve 1, B-1140 Brussels
Fax +32 2 298 48 63
europeaid-asia-link@cec.eu.int,
europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-link/index_en.htm

2005-05-31

CEDEFOP oferuje dwa szeÊciomiesi´czne sta˝e dla
m∏odych abslowentów i pracowników s∏u˝by
publicznej.

CEDEFOP European Centre for the Development of Vocational
Training
PO Box 22427, GR-55102 Thessaloniki
Tel. +30 23 10 49 0111; Fax +30 23 10 49 0049
info@cedefop.eu.int, www.cedefop.eu.int

Praktyki w biurze
Europejskiego Rzecznika Praw
Obywatelskich

Praktyki umo˝liwiajàce absolwentom uczelni
wy˝szych uzupe∏nienie wiedzy i umiej´tnoÊci
zdobytych podczas studiów.

European Ombudsman
1 Ave du Presidént Robert Schuman
B.P. 403 France, F-67001 Strasbourg Cedex
Tel. +33 3 88 17 23 13; Fax +33 3 88 17 90 62
euro-ombudsman@europarl.eu.int,
www.europarl.eu.int/ombudsman/default.htm

Erasmus Mundus jest programem wspó∏pracy i
mobilnoÊci w sferze szkolnictwa wy˝szego pomiedzy
krajami Unii Europejskiej a tzw „krajami trzecimi”
(zwanymi równie˝ krajami partnerskimi).

DG EAC - Education Cooperation with non EU countries
DG Education and Culture, European Commission
200 rue de la Loi, B-1049 Brussels
Fax 32 2 295 57 19
EAC-Erasmus-Mundus@cec.eu.int
europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_en.html

Konkurs stypendialny dla absolwentów kierunków
ekonomicznych, handlowych i finansowych, którzy
potrafià si´ wykazaç osiàgni´ciami w dzia∏alnoÊci
naukowej, biznesowej lub publicznej.

Fundacja im. Les∏awa A. Pagi
ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa
Tel. +48 22 511 08 00, 511 09 63; Fax +48 22 511 08 32
erzeczkowska@deloitteCE.com

Spotkania grup m∏odych ludzi w jednym z krajów
europejskich realizujàcych wspólne pomys∏y. Temat
spotkaƒ mo˝e byç dowolny. Wybiera go sama
m∏odzie˝ kierujàc si´ swoimi zainteresowaniami.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu M¸ODZIE˚
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel. +48 22 628 60 14; Fax +48 22 628 60 17
youth@youth.org.pl, www.youth.org.pl

Program skierowany do m∏odych ludzi w wieku 18-25
lat, którzy chcà byç wolontariuszami w zagranicznej
organizacji prowadzàcej dzia∏alnoÊç niekomercyjnà.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu M¸ODZIE˚
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel. +48 22 628 60 14; Fax +48 22 628 60 17
youth@youth.org.pl, www.youth.org.pl

Inicjatywy M∏odzie˝owe pozwalajà m∏odym ludziom poprzez wsparcie finansowe i merytoryczne realizowaç pomys∏y s∏u˝àce ich rozwojowi
osobistemu, spo∏ecznoÊci lokalnej, prze∏amywaniu
barier i stereotypów oraz inicjatyw zgodnych z
wartoÊciami promowanymi przez Komisj´ Europejskà.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu M¸ODZIE˚
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel. +48 22 628 60 14; Fax +48 22 628 60 17
youth@youth.org.pl, www.youth.org.pl

Pomoc pracownikom m∏odzie˝owym i osobom
zaanga˝owanym w realizacj´ projektów Programu
M¸ODZIE˚. To Akcja o charakterze szkoleniowym.
Dla doros∏ych i m∏odzie˝y.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu M¸ODZIE˚
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel. +48 22 628 60 14; Fax +48 22 628 60 17
youth@youth.org.pl, www.youth.org.pl

Doroczny program wspierajàcy projekty twinnigowe
miast promujàce integracj´ europejskà.

DG EAC D.2 - Town Twinning, DG Education and Culture
Town-twinning sector, European Commission
VM-2 4/35, B-1049 Brussels
Tel. +32 2 295 26 85; Fax +32 2 296 23 89
towntwinning@cec.eu.int,
europe.eu.int/comm/dgs/education_culture/towntwin/index_en.html

Program promuje wspó∏prac´ w tworzeniu i
wdra˝aniu strategii edukacyjnych w Europie.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Agencja Narodowa
Programu Socrates
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel. +48 22 622-34-47; Fax +48 22 622-37-10
www.socrates.org.pl/socrates2.php

P∏atne i niep∏atne praktyki w Parlamencie
Europejskim; ich celem jest uzupe∏nienie kszta∏cenia
zawodowego m∏odych obywateli i pog∏´bienie
zrozumienia zasad funkcjonowania Parlamentu.

European Parliament - Traineeship Office
KAD Building, Office 2C007
European Parliament, L- 2929 Luxembourg
Tel. +352 4300 3697, Fax +352 43 00 248 82
stages@europarl.eu.int, www.europarl.eu.int/stages/default.htm

Program wspiera finansowo wspó∏prac´ kulturalnà,
wymiany naukowe i badania, edukacj´, wymiany
m∏odzie˝owe i wspó∏prac´ transgranicznà.

Mi´dzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Drotárska cesta 46, Bratislava, S∏owacja
Tel. +421 2 6720 7111; Fax +421 2 5935 4180
visegradfund@visegradfund.org, www.visegradfund.org/

Wspó∏finansowanie projektów rozwijajàcych
wspó∏prac´ polsko-niemieckà, takich jak spotkania,
wspó∏praca instytucji, badania naukowe czy dzia∏ania
edukacyjne na rzecz ochrony Êrodowiska.

Fundacja Wspó∏pracy Polsko-Niemieckiej
ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
Tel. +48 22 625 34 18; Fax +48 22 625 34 18
www.fwpn.org.pl

Celem programu jest restrukturyzacja szkolnictwa
wy˝szego na Ba∏kanach Zachodnich, krajach Europy
Ârodkowo Wschodniej, Azji Centralnej i krajów
Basenu Morza Âródziemnego.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,
biuro Programu Tempus
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel. +48 22 629 77 79; Fax +48 22 622 37 10
beata.skibinska@socrates.org.pl, www.socrates.org.pl/tempus/

Program Azja-Link

2005-05-19

Sta˝ w CEDEFOP

2005-05-31
Erasmus Mundus

2005-05-31

Stypendia dla absolwentów
kierunków ekonomicznych i
finansowych

2005-05-31
M¸ODZIE˚ - Wymiany
M∏odzie˝y

2005-06-01
M¸ODZIE˚ - Wolontariat
Europejski

2005-06-01
M¸ODZIE˚ - Inicjatywy
M∏odzie˝owe

2005-06-01

M¸ODZIE˚ - Dzia∏ania
Wspierajàce

2005-06-01
Miasta bliêniacze

2005-06-01

Socrates - Obserwacje
i innowacje

2005-06-01
Praktyki i wizyty studyjne w
Parlamencie Europejskim

2005-06-01
Ma∏e granty - MF Wyszehradzki

2005-06-01
Dotacje na spotkania
i wspó∏prac´ partnerskà
polsko-niemieckà

2005-06-02
Tempus III

2005-06-15

AKTUALNOÂCI EURODESKU
Mi´dzy nami studentami
Na witrynie Eurodesk Polska pojawi∏a si´
nowa podstrona. Nazywa si´ Forum
stUdEnt i umo˝liwia wymian´ informacji
i praktycznych porad na temat studiów za
granicà. Forum jest moderowane. Zosta∏o
podzielone na 10 dzia∏ów geograficzno-j´zykowych.

Oceƒ Eurodesk
Tylko do 22 kwietnia br. na europejskiej
stronie Eurodesku www.eurodesk.org dost´pna b´dzie ankieta, dzi´ki której b´dzie
mo˝na nas oceniç. Pytania zosta∏y przet∏umaczone na j´zyk polski. Odpowiedzi zajmujà ok. 5 minut. Wszystkich korzystajàcych z us∏ug Eurodesku zach´camy do wype∏nienia ankiety. Jej wyniki zostanà wnikliwie zanalizowane przez Komisj´ Europejskà, europejskich i krajowych koordynatorów Programu.

„Na bia∏o” 2005
Eurodesk Polska wyda∏ nowà edycj´
broszury „Na bia∏o, czyli jak legalnie
pracowaç w Europie”. Wszystkie informacje zosta∏y uzupe∏nione i zweryfikowane, a adresy internetowe zaktualizowane. Broszura jest bezp∏atna. Ukazuje
si´ w nak∏adzie 30 tys. egzemplarzy. Mo˝na jà otrzymaç w Regionalnych Punktach
Informacyjnych Eurodesku. W wersji
elektronicznej dost´pna jest na stronie
www.eurodesk.pl.

WYDARZENIA
Szczyt m∏odzie˝y
Seminaria, debaty, konferencje, wystawy
i inne imprezy o charakterze m∏odzie˝owym
i informacyjnym b´dà towarzyszy∏y Szczytowi M∏odzie˝y (15-16 maja) organizowanym
przy okazji szczytu Rady Europy.
Wi´cej informacji o szczycie m∏odzie˝y:
www.yforum.pl/aktualnosci/szczyt.php
Informacji o szczycie Rady Europy i programie Szczytu M∏odzie˝y udziela biuro Informacji Rady Europy: www.coe.org.pl.

Bruksela: „YouthMediaEvent”
– spotkanie wydawców gazetek
szkolnych i mediów m∏odzie˝owych
Kilkuset wydawców gazetek szkolnych i m∏odych dziennikarzy z ca∏ej Europy spotka si´
1 lipca w Brukseli z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.
„YouthMediaEvent” organizowany jest ju˝ po
raz ósmy przez niemieckie stowarzyszenie
Junge Presse. Przeznaczony jest dla osób
w wieku od 14 do 24 lat. Rekrutacja rozpocz´∏a si´ w kwietniu i ma charakter otwarty.
Jest 500 miejsc. Uczestnicy przyje˝d˝ajà na
koszt w∏asny. Op∏ata za udzia∏ wynosi 25 euro.
Wi´cej informacji:
jugendmedienevent.de/bruessel

Parada Schumana
W paradzie po raz pierwszy wezmà udzia∏
m∏odzi Niemcy i Ukraiƒcy, którzy razem
z Polakami utworzà pomost symbolizujàcy
„dobre sàsiedztwo”. Parada odb´dzie si´
15 maja br. B´dà jej towarzyszyç konkursy,
zawody sportowe, wyst´py orkiestr, zespo∏ów tanecznych i grup popowych. Termin
zg∏oszeƒ dla grup zainteresowanych uczestnictwem w paradzie up∏ywa 5 maja.
Wi´cej informacji:
www.schuman.org.pl

PUBLIKACJE
Programy edukacyjne
Unii Europejskiej
Urzàd Komitetu Integracji Europejskiej wyda∏
broszur´ o programach edukacyjnych Unii
Europejskiej. Publikacja jest bezp∏atna. Mo˝na jà otrzymaç m.in. w Regionalnych Centrach Informacji Europejskiej (adresy na
www.cie.gov.pl) i w Biurach Zarzàdzania Funduszami Europejskimi dzia∏ajàcych przy
Urz´dach Wojewódzkich. Broszura w formacie PDF dost´pna jest na
www.mojaszkola.ukie.gov.pl.

Internet w szkole
To miniporadnik dla nauczycieli, uczniów i rodziców korzystajàcych z komputera z dost´pem do Internetu wydany przez Fundacj´
Wspomagania Wsi. Zawiera rady, jak màdrze,
efektywnie i bezpiecznie korzystaç z Internetu.
Zobacz tak˝e:
www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP
=nowosci&mainSRV=nowosci&page=main&
action=news&pn_oid=4196
Broszura w formacie PDF:
www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP
=katalog&mainSRV=interklasa&ucpage
=FoldersObjects&ucfolder=4729

MSZ dla wyje˝d˝ajàcych obywateli
Ministerstwo Spraw Zagranicznych opracowa∏o dokument „Informacja dla obywateli polskich wyje˝d˝ajàcych do krajów Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego”. Opracowanie informuje m.in. o zasadach
przekraczania granicy, legalizacji pobytu w UE,
leczeniu, studiowaniu czy pracy. Publikacja dost´pna jest w Internecie pod adresem:
www.msz.gov.pl/index.php?page=1111300000.

POSZUKIWANE/POSZUKIWANI
Teatr z Francuzami
Improwizacje teatralne b´dà tematem
mi´dzynarodowego spotkania amatorskich grup teatralnych w Poitiers we Francji, które odb´dzie si´ pod koniec kwietnia 2006 r. Uczestnicy muszà mieç 15-25
lat i bardzo dobrze znaç francuski. Organizatorzy zamierzajà ubiegaç si´ o dofinansowanie z Programu M¸ODZIE˚
(Akcja 1: Wymiany M∏odzie˝y, zobacz:
www.mlodziez.org.pl). Termin nadsy∏ania
zg∏oszeƒ: 30.04.2005 r.
Wi´cej informacji:
enfancejeunesse@lelocal.asso.fr
lub w Eurodesk Polska.

Magazyn z Czechami
Czeska organizacja „Deti naseho sveta”
szuka organizacji pozarzàdowych z innych
krajów zainteresowanych wydawaniem
mi´dzynarodowego miesi´cznika dla wychowanków domów dziecka. Organizacje
powinny mieç doÊwiadczenie w pracy
z dzieçmi i m∏odzie˝à znajdujàcà si´
w trudnej sytuacji rodzinnej.
Adres strony internetowej koordynatora
projektu:
www.detinasehosveta.cz.
Osobà kontaktowà jest Stefan Klima
stefan.dns@centrum.cz.

Materia∏y dydaktyczne
z W∏ochami
Carefour europeo Emilia z Reggio Emilia
we W∏oszech zamierza opracowaç multimedialne materia∏y dydaktyczne dla
uczniów w wieku 9-11 lat. Projekt b´dzie
realizowany z co najmniej trzema partnerami z zagranicy. Mogà nimi byç instytucje
publiczne, centra badawcze czy organizacje niekomercyjne wspó∏pracujàce ze
szko∏ami podstawowymi. Projekt ma byç
realizowany w ramach programu Socrates
– Dzia∏ania Uzupe∏niajàce. Termin zg∏oszeƒ: 26 kwietnia 2005 r.
Wi´cej informacji w Eurodesk Polska.

Z SIECI
WieÊ Aktywna
Tak nazywa si´ nowy portal internetowy dla
mieszkaƒców wsi i miasteczek. Sk∏ada si´
z serwisów tematycznych dla przedsi´biorców, samorzàdu, organizacji pozarzàdowych
i serwisów regionalnych. Dzia∏ dla m∏odzie˝y
informuje o wolontariacie, konkursach, programach grantowych i inicjatywach m∏odzie˝owych. Inicjatorem przedsi´wzi´cia jest
Fundacja Wspomagania Wsi.
Adres portalu to: www.witrynawiejska.org.pl.

Informacje o seminariach, konferencjach i grupach poszukujàcych
partnerów w ka˝dà Êrod´ w elektronicznym newsletterze Eurodesk Polska.

Subskrybcja:
www.eurodesk.pl/index2.php?go
=biuletyn
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