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Młodzież uczestnictwo promuje...
Promocji uczestnictwa młodzieży z mniejszymi szansami w życiu społecznym poświęcone było spotkanie młodzieży zorganizowane przy okazji słoweńskiej prezydencji
w Unii Europejskiej. Prawie 150 młodych
osób dyskutowało o mobilności, zatrudnieniu, edukacji nieformalnej, zdobywaniu umiejętności, integracji społecznej,
uczestnictwie młodych osób z mniejszymi
szansami w polityce i roli młodych ludzi
w działaniach na rzecz dialogu międzykulturowego. Deklaracja końcowa została
zaprezentowana ministrom z krajów UE
odpowiedzialnym za młodzież i przedstawicielom komisyjnych Dyrekcji Generalnych. Można się z nią zapoznać na stronie:
www.youth-event-slovenia.si.
Młodzieżowe szczyty na stałe weszły do
kalendarza wydarzeń młodzieżowych UE.
Organizuje je każde państwo przewodniczące Unii Europejskiej, a prowadzone
dyskusje często są kontynuowane na spotkaniach ministrów ds. młodzieży z krajów
członkowskich (Radzie UE). Nie inaczej było
w tym roku...

...a Rada decyzje podejmuje
Najważniejszą decyzją podjętą na majowym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej
było przyjęcie rezolucji o uczestnictwie młodzieży z mniejszymi szansami.
Ponadto dyskutowano o kompetencjach
międzykulturowych, kształceniu dorosłych
i wielojęzyczności. Rada zaakceptowała też
wieloletni program ochrony dzieci korzystających z internetu i propozycję Komisji
Europejskiej ustanowienia roku 2009 Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacji.
Ta ostatnia decyzja oznacza, że w przeciwieństwie do lat poprzednich, Europejski
Rok Kreatywności i Innowacji nie będzie
miał odrębnego budżetu. Działania prowadzone w jego ramach będą ﬁnansowane
z budżetu innych programów, głównie
„Uczenie się przez całe życie”.
Informacja o przebiegu Rady na stronie:
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
Data/docs/pressdata/en/educ/100577.pdf.

EESC ma 50 lat
50. rocznicę powstania obchodził Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
(EESC). Z tej okazji w Brukseli unijni oﬁcjele, byli szefowie EESC, przedstawiciele
organizacji i młodzież z unijnych krajów
debatowali, jak angażować przyszłe pokolenia w kształtowanie Unii Europejskiej.
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny to organ doradczy głównych
instytucji Unii Europejskiej – Komisji
Europejskiej, Rady UE i Parlamentu
Europejskiego. Opiniuje i tworzy własne
projekty legislacyjne. EESC ma stanowić
pomost między instytucjami UE a pracodawcami, pracownikami i przedstawicielami rolników, konsumentów, ekologów,
rodzin i innych grup społecznych.
Imprezy z okazji 50-lecia Komitetu odbywają się przez cały rok. Informuje o nich
strona: http://eesc.europa.eu/eesc-50/
index_en.asp?id=100150en.

Młodzież żąda partnerstwa
Zacieśnienia współpracy między unijnymi politykami a młodzieżą domaga się
Europejskie Forum Młodzieży (EFM).
To odpowiedź na oświadczenie Komisji
Europejskiej z września ubiegłego roku, że
wsparcie młodych ludzi wymaga kompleksowego zaangażowania UE we wszystkie
działania polityczne, które dotyczą młodzieży. „Pełna integracja młodzieży ze
społeczeństwem może mieć miejsce tylko
wtedy, jeśli młodzi są traktowani przez
państwa członkowskie i UE jak partnerzy”
– napisała z okazji Dnia Europy do Przewodniczących Parlamentu Europejskiego
i Komisji Europejskiej prezes EFM Bettina
Schwarzmayr. – Czekamy na konkretne
decyzje unijnych instytucji.
Europejskie Forum Młodzieży to organizacja uznawana przez Unię Europejską
za formalnego przedstawiciela młodzieży
w Europie. Należą do niej międzynarodowe organizacje młodzieżowe i krajowe
rady młodzieży z kilkudziesięciu krajów
(m.in. z Islandii, Azerbejdżanu, Białorusi).
Polska młodzież nie ma w EFM swojego
przedstawiciela.

Między nami sąsiadami

Zielone stolice Europy

Pod hasłem „Zapraszam sąsiadów na
kawę” przebiegał „Europejski dzień sąsiadów” (27 maja). Każdy mógł się do niego
przyłączyć. Wystarczyło zorganizować
spotkanie z sąsiadami, przynieść coś do
jedzenia i picia. Wszystko w celu „wzmocnienia solidarności, więzów sąsiedzkich
i międzyludzkich”.
Pierwszy Dzień Sąsiada odbył się w roku
1990 w Paryżu. Europejskiego wymiaru
nabrał w roku 2004. W ubiegłym roku
przyłączyło się do niego 7 milionów
osób z 725 miast. Obecnie odbywa się
pod egidą Europejskiej Federacji Lokalnej
Solidarności i unijnego Komitetu Regionów. Więcej informacji na: http://country.
european-neighbours-day.com/pl.

Unia Europejska będzie przyznawać
nagrody zielonej europejskiej stolicy
roku. Otrzymają ją miasta, które prowadzą politykę przyjazną dla środowiska
i oferują mieszkańcom zdrowe warunki
życia. O nagrodę mogą się ubiegać miasta
liczące ponad 200 tys. mieszkańców.
Przy ocenie kandydatur jury będzie m.in.
brało pod uwagę ilość terenów zielonych,
ekologiczny transport publiczny, sposoby
gospodarowania odpadami i ochrony
przed hałasem.
Termin zgłaszania kandydatur do tytułu
w roku 2010 i 2011 upływa 1 października
2008 r.
Aplikacje można składać online poprzez
stronę www.europeangreencapital.eu.

ZDARZYŁO SIĘ W EUROPIE
Pytania posłom zadali, do Brukseli pojechali
Ku końcowi zbliża się projekt „...wydaje ci się, że już
wszystko wiesz”. Przypomnijmy. W ramach projektu
konsultanci Eurodesku w 18 krajach europejskich prowadzili taką samą sesję z młodzieżą o Unii Europejskiej.
Uświadamiali, jak Unia wpływa na ich codzienne życie,
co oferuje młodzieży i jak młodzi mogą kształtować
politykę UE. Na koniec zajęć uczestnicy mogli podzielić
się reﬂeksją na temat Europy lub zadać pytanie posłowi
do Parlamentu Europejskiego. Autorów najciekawszych
wypowiedzi eurodeputowani zaprosili do Brukseli. Po
powrocie spytaliśmy ich o wrażenia.

Adrian Zwoliński z Warszawy (17 lat)
W swoim komentarzu zwrócił
uwagę na potrzebę integracji Turcji
z Unią Europejską, argumentując, że
może się ona stać pomostem między
Europą a państwami arabskimi. Do
Brukseli wyjechał na zaproszenie
Dariusza Rosatiego.
Wyjazd był bardzo pouczający. Zwiedziliśmy siedzibę Parlamentu Europejskiego i przedstawicielstwo Polski przy Unii Europejskiej,
a w czasie wolnym – brukselską starówkę. Zobaczyłem, jak
dyplomacja wygląda od kuchni. Bardzo ciekawe były zajęcia
z profesorem Rosatim, poświęcone integracji europejskiej
i sytuacji gospodarczej.
Sesję „...wydaje ci się, że już wszystko wiesz” wspominam
bardzo dobrze. Była konkretna, dobrze zaplanowana i przydatna – w przyszłości zamierzam studiować stosunki lub
prawo międzynarodowe.

Martyna Madej z Warszawy (19 lat)
Na kartce do europarlamentarzysty postulowała, by stworzyć więcej miejsc konsultacji wniosków na
projekty składane w unijnych programach dla młodzieży. Do Brukseli
wyjechała na zaproszenie Bronisława
Geremka.
W Brukseli bardzo mi się podobało.
Była bardzo fajna grupa – głównie studenci. Spotkaliśmy się z rzecznikiem
przedstawicielstwa Polski przy UE i przedstawicielką Komisji
Europejskiej. Ale najfajniejsze było spotkanie z prof. Geremkiem, podczas którego profesor przedstawił swoją wizję Unii
Europejskiej. Główna myśl była taka, że Unia powinna być
przede wszystkim wspólnotą ludzi, a nie tylko państw.

Michał Górecki z Warszawy (17 lat)
Eurodeputowanemu zadał pytanie
o unijne inwestycje w infrastrukturę
kolejową w Polsce. Do Brukseli
wyjechał na zaproszenie Bronisława
Geremka.
Było bardzo fajnie. Dużo się dowiedziałem
– o unijnych strukturach, instytucjach,
politycznych grupach w Parlamencie
Europejskim. Bardzo ciekawy był wykład
prof. Geremka. Pamiętam, że mówił
o konieczności uniezależnienia się od rosyjskiego gazu.
Zapytałem o dotacje na kolejnictwo, bo interesuję się transportem. Chcę studiować transport na Politechnice Warszawskiej,
a później... marzę o stażu w dyrekcji Komisji Europejskiej zajmującej się transportem.

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

PROGRESS (2007–2013)
Program na rzecz zatrudnienia
i solidarności społecznej

Opis

Kontakt

Dotacje dla organizacji pozarządowych
na projekty zwiększające mobilność
zawodową i terytorialną

DG Employment, Social Affairs and Equal
Opportunities European Commission
200 rue de la Loi, B-1049 Bruksela, Belgia
empl-info@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/employment_social/contact_en.html

Granty dla organizacji pozarządowych
na projekty z zakresu edukacji, kultury,
sztuki i polityki społecznej

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
ul. Traugutta 7/9, 00-950 Warszawa
Tel.: (22) 826 90 51, (22) 826 83 24
www.citibank.pl/poland/kronenberg

Doﬁnansowanie projektów promujących
działania informacyjne i komunikacyjne
o wymiarze europejskim skierowane do
młodzieży i osób pracujących z młodzieżą

EACEA „Youth in Action” Programme
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Avenue du Bourget, 1, B-1140 Bruksela, Belgia
youthcallforproposals@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Wsparcie dla działań angażujących
obywateli UE oraz integrujących lokalne
społeczności i mieszkańców różnych
państw

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

Granty 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
operatoreog@ecorys.pl,
www.operatoreog.pl

Dotacje dla niekomercyjnych instytucji
oświatowych i stowarzyszeń z
miejscowości do 20 tys. mieszkańców na
rozwój programów nauczania angielskiego
poza regularnymi zajęciami szkolnymi

Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida
Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica
Tel.: +48 89 625 22 26 Fax: +48 89 625 43 37
www.nida.pl

Wsparcie dla lokalnych organizacji na
prowadzenie programów stypendialnych
dla uczniów i studentów

Akademia Rozwoju Filantropii
ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
Tel.: +48 22 622 02 00 Fax: +48 22 622 02 11
arfp@ﬁlantropia.org.pl, www.ﬁlantropia.org.pl

Dotacje na działania informacyjne
zachęcające młodzież do aktywnego
udziału w wyborach do Parlamentu
Europejskiego w 2009 r.

EACEA „Youth in Action” Programme
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Avenue du Bourget, 1, B-1140 Bruksela, Belgia
youthcallforproposals@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Dotacje na projekty służące angażowaniu
obywateli w sprawy publiczne oraz
propagowaniu postaw obywatelskiej
odpowiedzialności za jakość polskiej
demokracji

Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa
Tel.: +48 22 536 02 00, Fax: +48 22 536 02 20
batory@batory.org.pl, www.batory.org.pl

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

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

Dotacje na pokrycie kosztów związanych
z bieżącą działalnością i rozwojem
organizacji obywatelskich

Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa
Tel.: +48 22 536 02 00, Fax: +48 22 536 02 20
batory@batory.org.pl, www.batory.org.pl

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

Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa
Tel.: +48 22 536 02 00 Fax: +48 22 536 02 20
batory@batory.org.pl, www.batory.org.pl

24.06.2008
Dotacje Fundacji Kronenberga
27.06.2008
Młodzież w działaniu 4.5.
– projekty wspierające działania
informacyjne skierowane do
młodzieży i osób pracujących
z młodzieżą
30.06.2008
Europa dla obywateli: Akcja
1.2: Projekty i obywatelskie i
działania wspierające
01.07.2008
Fundusz dla Organizacji
Pozarządowych – Ochrona
środowiska i zrównoważony
rozwój
04.07.2008
English Teaching Program

15.07.2008
Moje Stypendium
15.07.2008
Młodzież w działaniu 4.5.b
– projekty wspierające działania
informacyjne nt. wyborów
europejskich w 2009 r. skierowane
do młodzieży i osób pracujących
z młodzieżą
15.07.2008
Instytucje Obywatelskie
– Aktwyny Obywatel
31.07.2008
Polacy i Niemcy:
razem o potrzebach Europy
05.08.2008
Instytucje Obywatelskie
– Dotacje Instytucjonalne
14.08.2008
Wschód-Wschód
Międzynarodowe projekty
w Polsce
22.08.2008

FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY

Studia i praktyki studenckie, wymiany uczniów i wizyty studyjne
nauczycieli, kursy językowe i udział w projektach badawczych
– tak w skrócie wygląda oferta Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego dla osób zainteresowanych kształceniem w krajach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), czyli w Norwegii,
Islandii i Liechtensteinie. Wnioski o doﬁ nansowanie można
składać do 30 czerwca 2008 r. Następny nabór planowany jest
pod koniec listopada.

„Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy” zainaugurowała konferencja w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego...

X Dla studentów, wykładowców oraz szkół wyższych
Wyjazdy studentów i pracowników uczelni będą odbywać się na tych
samych zasadach co w programie Erasmus. Studenci mogą ubiegać się
o stypendium wyłącznie na macierzystej uczelni, która samodzielnie
przeprowadza rekrutację. Studia lub praktyka mogą trwać od 3 do 12
miesięcy. Pracownicy uczelni, którzy chcą prowadzić zajęcia, wziąć
udział w szkoleniu lub odbyć staż w Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie, mogą wyjechać na okres od 1 dnia do 6 tygodni. Uczelnia
może ubiegać się o doﬁnansowanie z FSS, jeśli posiada Kartę Uczelni
Erasmusa.
Działanie I – Mobilność Studentów i Pracowników
X Dla szkół językowych
Instytucje publiczne specjalizujące się w nauce języka polskiego mogą
zorganizować kursy dla studentów z państw EOG. Z kolei o dotacje
na kursy dla polskich studentów mogą się ubiegać instytucje uczące
niemieckiego, islandzkiego i norweskiego. Priorytetem będą islandzki
i norweski. Kurs może trwać od 4 do 6 tygodni.
Działanie II – Kursy Językowe
X Dla naukowców i pracowników instytucji edukacyjnych
Doktoranci i naukowcy do 40. roku życia mogą starać się o wsparcie
na prowadzenie badań trwających od 3 do 12 miesięcy, a pracownicy
placówek oświatowych o udział w dwutygodniowej wizycie studyjnej.
Stypendium pokryje koszty podróży, utrzymania i ubezpieczenia.
Działanie III – Stypendia Indywidualne
X Dla szkół i organizacji aktywnych na polu edukacji
Na podobnych zasadach co unijny Comenius będą realizowane wymiany
uczniów i nauczycieli. Współpraca z rówieśnikami z Norwegii, Islandii
i Liechtensteinu może dotyczyć dowolnego tematu i trwać maksymalnie
dwa lata. Dotacje FSS można przeznaczyć także na organizację warsztatów, przygotowanie publikacji lub opracowanie nowych narzędzi
nauczania. Granty przeznaczone są dla instytucji działających na wszystkich poziomach nauczania – podstawowym, średnim, licencjackim,
wyższym, zawodowym i placówek kształcących osoby dorosłe.
Działanie IV – Współpraca Instytucjonalna
X Dla szkół wyższych
FSS oferuje także fundusze dla uczelni, które chcą urozmaicić swoją
ofertę dydaktyczną i nawiązać współpracę ze szkołami z Norwegii,
Islandii lub Liechtensteinu. Doﬁnansowywane będą m.in. programy
studiów prowadzone po angielsku, zajęcia dla studentów zagranicznych,
wprowadzenie na wydziałach nowych specjalizacji.
Działanie V - Rozwój Polskich Uczelni

...w której wzięli udział Mirosław Marczewski, dyrektor Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji Janusz Mikuła z Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, J.E. Knut Hauge, ambasador Norwegii w Polsce,
Sidsel Bleken, radca ambasady Norwegii, Vidar Pedersen
z Norweskiego Centrum Współpracy Międzynarodowej (SIU)
oraz Katarzyna Aleksandrowicz – koordynatorka FSS w Polsce
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy wspiera współpracę w dziedzinie edukacji między Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem. Fundusze pochodzą z bezzwrotnej pomocy przyznanej
Polsce przez trzy kraje. Budżet FSS na najbliższe trzy lata to
13,3 mln euro. Programem w Polsce zarządza Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji.
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy składa się z 5 części:
Działanie I – Mobilność Studentów i Pracowników
Działanie II – Kursy Językowe
Działanie III – Stypendia Indywidualne
Działanie IV – Współpraca Instytucjonalna
Działanie V – Rozwój Polskich Uczelni
Kontakt:
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
Tel. (22) 46 31 000
Fax: (22) 46 31 028
www.fss.org.pl
fss@frse.org.pl

WYDARZENIA
Międzynarodowy Dzień Młodzieży
Tegoroczne obchody poświęcone zostaną
przeciwdziałaniu zmianom klimatu. 12 sierpnia
młodzi ludzie z całego świata będą zachęcać
do oszczędzania energii i zmniejszania emisji
gazów cieplarnianych. Kampaniom informacyjnym i dyskusjom towarzyszyć będą występy
artystyczne. W akcjach wezmą udział przedstawiciele władz, organizacji pozarządowych
i świata biznesu. Wskazówki, jak włączyć się
w obchody znajdują się (po angielsku) na stronie:
www.un.org/esa/socdev/unyin/iyd2008.htm.
Międzynarodowy Dzień Młodzieży ustanowiła
Organizacja Narodów Zjednoczonych. W tym
roku obchody odbędą się po raz ósmy.

sposób podejmowane są decyzje w Unii Europejskiej. Jest dostępna po polsku na stronie:
http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_
glance/68/index_pl.htm.

Bez granic, bez barier
To tytuł broszury o inicjatywach młodzieżowych angażujących osoby zdrowe i niepełnosprawne. Publikacja powstała z myślą
o osobach pracujących z młodzieżą. Zawiera
wskazówki, gdzie szukać partnerów oraz
informacje o źródłach dofinansowania,
a przede wszystkim przekonuje o korzyściach, jakie płyną z włączania młodzieży
niepełnosprawnej w wymiany międzynarodowe. Broszurę, zaktualizowaną w 2008 roku,
wydało centrum szkoleniowe SALTO. Można
ją ściągnąć w języku angielskim ze strony:
www.SALTO-YOUTH.net/nobarriers.

Zjednoczeni przeciw rasizmowi
Pod tym hasłem odbywa się kampania przygotowana przez sieć Futbol Przeciw Rasizmowi w Europie (FARE) z okazji trwających
mistrzostw Europy w piłce nożnej (7–29
czerwca 2008 r.). Punktem kulminacyjnym
wydarzeń będą półﬁnały w Wiedniu i Bazylei,
podczas których kapitanowie drużyn przekażą Europie antyrasistowskie przesłanie.
W pięciu miastach goszczących EURO 2008
poza stadionami odbędą się turnieje uliczne
„StreetKick”. Wezmą w nich udział fani futbolu
oraz reprezentanci mniejszości narodowych.
Więcej informacji o kampanii na stronie:
www.farenet.org/default.asp?intPageID=33.

Kids Call, czyli dzieci piszą do
polityków...
Kids Call to międzynarodowa kampania adresowana do dzieci. Zachęca najmłodszych do
pisania listów do najbardziej wpływowych
polityków na świecie. Wiadomość powinna
zawierać pomysły, jak chronić środowisko
i dbać o przyszłość naszej planety. Można do
niej dołączyć zdjęcie, ﬁlm, rysunek, piosenkę
lub przemowę. Listy zostaną umieszczone
w galerii na stronie: http://kidscall.info. W lipcu
obejrzą je m.in. politycy reprezentujący
państwa G8, czyli Kanadę, Francję, Niemcy,
Włochy, Japonię, Rosję, Wielką Brytanię
i Stany Zjednoczone. Akcję koordynuje Word
Future Council.

PUBLIKACJE

UE przeciw zmianom klimatu
Działania, które prowadzą do zmniejszenia
emisji gazów cieplarnianych, przedstawia
publikacja pt. „Przeciwdziałanie zmianom
klimatycznym, Unia Europejska jako lider”.
Należą do nich m.in. zapobieganie wycince
lasów, zwiększenie sprzedaży biopaliw oraz
oszczędzanie energii. Z myślą o kolejnych
pokoleniach Komisja Europejska zachęca do
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii
takich jak wiatr i słońce. Broszura w języku
polskim jest dostępna na stronie:
http://ec.europa.eu/publications/booklets/
move/70/index_en.htm.

Odkryjmy Europę
To tytuł publikacji Komisji Europejskiej
przeznaczonej dla dzieci w wieku 9–12 lat.
W prosty i przejrzysty sposób opisuje historię
krajów europejskich i tłumaczy, jak działa Unia
Europejska. Publikacja zawiera mnóstwo
kolorowych ilustracji. Jej wydanie internetowe
zostało uzupełnione o quiz o Europie: http://
europa.eu/europago/explore. Polskojęzyczną
wersję broszury można bezpłatnie zamówić
na stronie:
http://ec.euro pa.eu/publications/young /
index_pl.htm.

INTERNET

Instytucje unijne w pigułce

Czym jest społeczeństwo
informacyjne? Przewodnik dla
niewtajemniczonych

Komisja Europejska wydała przewodnik po
instytucjach unijnych pt. „Jak działa Unia Europejska?”. Można się z niego m.in. dowiedzieć,
czym różni się działalność Rady Unii Europejskiej od Komisji, za co odpowiada Parlament Europejski, czym zajmuje się Komitet
Regionów. Publikacja wyjaśnia także, w jaki

Tymi słowami wita nas portal Komisji Europejskiej poświęcony unijnej polityce w zakresie
społeczeństwa informacyjnego. Internet,
aparat cyfrowy, telefon komórkowy i odtwarzacz mp3 – to przykłady produktów społeczeństwa informacyjnego, które powstały
w wyniku połączenia wiedzy z zakresu

informatyki, telekomunikacji i mediów. Filmy
i artykuły o tym, jak społeczeństwo informacyjne zrewolucjonizowało nasze życie i co
Unia Europejska robi, by je wspierać, można
znaleźć na stronie:
http://ec.europa.eu/information_society/services/
ncg/en/index_en.htm.

Europraca – Eurostaże
Witryna www.eurograduate.com zawiera oferty
zatrudnienia z całej Europy. Z pomocą wyszukiwarki internauci mogą określić, w jakim
zawodzie chcą pracować i w jakim kraju chcą
go wykonywać. Dowiedzą się również, jak
wygląda proces rekrutacyjny w poszczególnych krajach europejskich, jak napisać CV
i list motywacyjny. Z kolei osoby poszukujące stażu lub zainteresowane wyjazdem
na wolontariat mogą skorzystać ze strony
Europlacement. Znajdą tam ogłoszenia organizacji i ﬁrm z całego świata. Adres witryny:
www.europlacement.com.

60 pomysłów na Europę
– Twój post na blogu
W sieci pojawił się kolejny blog, na którym
internauci mogą wypowiadać się na temat
przyszłości Europy. Posty można umieszczać w jednej z trzech kategorii: polityka,
ekonomia oraz sprawy społeczne, edukacja
i kultura. Najciekawsze wypowiedzi mogą
stać się jednym z „60 pomysłów na Europę”,
które znajdą się w unijnej w agendzie na lata
2009–2013. Pomysłodawcą bloga jest Stowarzyszenie Ruch Europejski, które chce w ten
sposób zachęcić obywateli i organizacje do
wzięcia aktywnego udziału w debacie o przyszłości Europy. Adres strony: http://speakupeurope.blogactiv.eu/submit-a-post.

Festiwalowe kalendarium
Informacje o największych popowych i rockowych festiwalach w Europie zawiera anglojęzyczna strona: www.yourope.org. Wyszukiwarka umożliwia określenie kraju i miesiąca,
w którym odbędzie się muzyczne wydarzenie.
Stronę opracowało Yourope – Europejskie
Stowarzyszenie Festiwalowe.
Dla amatorów muzyki oraz innych wydarzeń
kulturalnych w Europie pomocne będą także
witryny: www.bugbog.com/festivals/european_
festivals.html i http://members.a1.net/mtpios/
Festivals/Festivals.htm.

Inicjatywy młodzieżowe w sieci
Powstała europejska baza projektów Inicjatyw
Młodzieżowych zrealizowanych w ciągu
ostatnich trzech lat dzięki doﬁ nansowaniu
z programu MŁODZIEŻ i „Młodzież w działaniu”. To pomocne narzędzie przy poszukiwaniu inspiracji do własnych pomysłów lub
grup partnerskich z zagranicy. Projekty można
wyszukiwać według tematu i kraju. Adres
strony: www.salto-youth.net/static/yic.

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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