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AKTUALNOŚCI EURODESKU
Głos młodzieży
Debaty młodzieży o polityce Unii Europejskiej
zdominowały tegoroczny Europejski Tydzień
Młodzieży (ETM). W ich trakcie młodzież pracowała nad rekomendacjami dla Komisji Europejskiej, która w przyszłym roku wyznaczy
priorytety polityki młodzieżowej na kolejne
lata. Największa debata odbyła się w Warszawie. Jej przebieg i wypracowane rekomendacje dokumentuje „Głos Młodzieży” – trzeci
w tym roku dodatek tematyczny do „Twojego
Eurodesku”.

EURONEWSY
Komisja ujawnia
przyszłoroczne priorytety
12 inicjatyw strategicznych i 37 priorytetowych zawiera plan pracy Komisji Europejskiej
na rok 2009 zatytułowany „Działajmy już teraz
na rzecz lepszej Europy”. Nowości jest mało.
W zdecydowanej większości Komisja będzie
kontynuować dotychczasowe działania. Większość z nich w takich obszarach jak energia,
zmiany klimatyczne, polityka społeczna i migracje. Najważniejszym przyszłorocznym politycznym wydarzeniem w Europie będą wybory
do Parlamentu Europejskiego. Wyzwanie
ekonomiczne przed jakim stoi UE, to ogólnoświatowy kryzys ﬁnansowy. To będzie ostatni
rok pracy Komisji w tym składzie. Plan pracy
komisji dostępny jest tez po polsku, na stronie:
http://ec.europa.eu/atwork/programmes.

Złote gwiazdy dla Polaków
Komisja Europejska przyznała „Złote gwiazdy”
– nagrody za najlepsze projekty promujące
aktywne obywatelstwo europejskie. Nagrodzono 12 projektów. W siedmiu z nich uczestniczyły organizacje z Polski. Wszystkie projekty sﬁnansował unijny program „Europa dla obywateli”.
Opis nagrodzonych projektów, po angielsku, na
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc676_en.pdf

Miliony euro na
bezpieczniejszy internet
Parlament Europejski chce przeznaczyć 55 milionów euro na zwiększenie bezpieczeństwa dzieci
w Internecie. Pięcioletni program „Bezpieczniejszy internet” ma ﬁnansować projekty zwalczające nielegalne treści, promocję bezpiecznego
internetu, kampanie informacyjne i badania.
Młody Europejczyk w wieku 12–15 spędza
w internecie średnio 3 godziny dziennie.

Falstart eurobiblioteki
Nowo uruchomiona witryna zawierająca linki
do zbiorów europejskiego dziedzictwa kulturowego cieszyła się taką popularnością, że
administratorzy musieli ją niemal natychmiast
zamknąć. Strona została całkowicie zablokowana. Chciało na nią wejść 10 milionów internautów na godzinę.

Wirtualna eurobiblioteka została uruchomiona
pomimo opóźnień wielu państw w kopiowaniu
prac – książek, obrazów, zdjęć, map, nagrań,
ﬁlmów – mających stanowić jej zawartość. Najwięcej, bo ponad połowa zbiorów, pochodzi
z Francji. Wkład większości krajów z naszego
regionu, w tym Polski, nie przekracza 0,1
proc. To efekt braku pieniędzy na digitalizację
zasobów naszych bibliotek. Dlatego Unia chce
przeznaczyć na ten cel 120 milionów euro.
W roku 2010 zbiory biblioteki mają liczyć 10
milionów obiektów.
Po za mknię ciu strony pod adre sem
http://dev.europeana.eu dostępna była jedynie
atrapa prawdziwej witryny z filmem wideo
o stronie właściwej. Jej powrót do sieci zapowiedziano na połowę grudnia.

Pracy nie zabrali,
pensje nie zmalały
Mobilność pracowników przynosi korzyści
gospodarce europejskiej – stwierdza najnowszy
raport Komisji Europejskiej. Zdaniem autorów
raportu pracownicy z nowych krajów członkowskich ani nie zabierają pracy obywatelom dawnej
„15”, ani nie przyczyniają się do obniżenia ich
zarobków. Raport stwierdza, że migracje pracownicze po powiększeniu Unii były niewielkie
w stosunku do wielkości europejskiego rynku
pracy i liczby imigrantów z krajów spoza UE.
Pozwoleń na pracę od obywateli Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, wymagają wciąż
Austria, Belgia, Dania i Niemcy. Do końca kwietnia mają poinformować Komisję Europejską, czy
chcą przedłużyć okresy przejściowe o kolejne
dwa lata.

Kobiety w Komisji Europejskiej
Choć w Komisji Europejskiej pracuje coraz
więcej kobiet, to zdaniem Komisji ciągle jest ich
za mało. Już w roku 2007 Komisja przyjęła do
pracy więcej kobiet niż mężczyzn. Na wszystkie rodzaje stanowisk – od asystenckich (zdecydowana przewaga) po kierownicze (minimalna
przewaga). Do równowagi jednak daleko. Na
stanowiskach kierowniczych pracuje w Komisji
5 razy więcej mężczyzn niż kobiet.

Rok walki z biedą
i wykluczaniem społecznym
Walka z biedą i wykluczeniem społecznym
– takie będą motywy przewodnie europejskiego
roku 2010. Inicjatywa ma zwrócić uwagę na fakt,
że walka z marginalizacją społeczną jest wspólną
odpowiedzialnością. W planach kampanie uświadamiające, promocje skutecznych metod walki
z marginalizacją, badania. Komisja będzie też
zachęcać kraje członkowskie do wdrażania
polityk mających na celu integrację społeczną.
Budżet roku wyniesie 17 milionów euro. Więcej informacji: http://www.consilium.europa.eu/
focusView.ASP?lang=en

Europejskie sieci informacyjne
zacieśniają współpracę
Wspólne działania na rzecz uznania informacji
młodzieżowej za istotny element polityki młodzieżowej zapowiedzieli przedstawiciele 4 euro-

pejskich sieci informacji młodzieżowej – Eurodesku, ERYICA, EYCA i Europejskiego Forum
Młodzieży, którzy pod koniec listopada spotkali
się w Nicei. Swoje uwagi mają przekazać Komisji
Europejskiej na początku 2009 r.

UE: więcej wolontariatu!
Uchwała na temat dobrego samopoczucia i zdrowia młodzieży oraz rekomendacja na temat
mobilności młodych wolontariuszy w Europie
– to najważniejsze efekty listopadowej Rady
Unii Europejskiej. Ministrowie od młodzieży
z krajów UE opowiedzieli się za zwiększeniem
współpracy między organizacjami zajmującymi się wolontariatem, tak by każdy młody
Europejczyk mógł wyjechać na wolontariat
do innego kraju UE. Więcej: http://ec.europa.
eu/youth/news/news1304_en.htm

Technologia i języki
Unia chce zbadać wpływ nowych technologii i mediów na nauczanie języków obcych.
Na początek unijna Agencja Wykonawcza ds.
Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
(EACEA) za pomocą internetowej ankiety spytała internautów, jaką rolę w ich życiu odgrywa
technologia. Podsumowanie badania wkrótce
znajdzie się na stronie Agencji
http://eacea.ec.europa.eu

Nowy rok pod znakiem
kreatywności i innowacji
Rozpoczęła się kampania promocyjna Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji.
Rok będzie przebiegał pod hasłem – „Twórz
z wyobraźnią. Bądź nowatorski” (ang. “Imagine. Create. Innovate”, tłum – red.). W sieci
dostępna jest też strona internetowa roku
(http://www.create2009.europa.eu). Oprócz niusów, opisów wydarzeń i raportów znajdzie się
na niej sekcja poświęcona wydarzeniom organizowanym w poszczególnych krajach.
Oficjalna inauguracja Roku rozpocznie się
7 stycznia 2009 r. w Pradze. Inicjatywa ma
promować innowacyjne i kreatywne podejście
do aktywnego obywatelstwa, a także pomóc
UE w konfrontacji z wyzwaniami globalnego
świata. Za przebieg roku w Polsce odpowiada
Ministerstwo Edukacji Narodowej, którego
głównym partnerem jest Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji.

Turyn Młodzieżową Stolicą
Europy 2010
Wyboru dokonało międzynarodowe jury składające się z przedstawicieli sektora prywatnego,
instytucji europejskich i mediów. Oceniano
program, cele, budżet, metody angażowania
młodzieży. Wśród 15 miast, które zgłosiły swoje
kandydatury nie było miasta z Polski.
Inicjatorem przyznawania tytułów Młodzieżowej Stolicy Europy jest Europejskie Forum
Młodzieży. Europejską stolicą roku 2009 będzie
Rotterdam. Okolicznościowa strona internetowa jest pod adresem: http://your09.nl

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
Szwajcarsko-Polski Program
Współpracy
23.12.2008

Program Jean Monnet
– Europejskie stowarzyszenia
działające w zakresie edukacji na
poziomie europejskim
23.12.2008

Szkoły Zjednoczonego Świata
31.12.2008
Stypendia UNESCO
im. Keizo Obuchiego

09.01.2009
Henkel – Zielone Granty

Opis

Kontakt

Dotacje dla organizacji pozarządowych,
instytucji sektora publicznego i prywatnego
na działania związane z bezpieczeństwem,
środowiskiem i infrastrukturą, rozwojem
społecznym, sektora prywatnego i zasobów
ludzkich

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4, 00- 926 Warszawa
Tel.: +48 22 461 30 00
sppw@mrr.gov.pl, www.mrr.gov.pl

Wsparcie organizacji działających na
poziomie europejskim (mających członków
w co najmniej 12 państwach europejskich)
w zakresie kształcenia i szkolenia
zmierzające do poszerzenia świadomości
europejskiej oraz realizujące cele Unii
Europejskiej w tym zakresie

EACEA – Lifelong Learning – Erasmus, Jean Monnet
Avenue du Bourget, 1 (Bour 02/59), Bruksela, Belgia
Tel: +32 2 295 83 94
Ilona.Pokorna@ec.europa.eu,
http://eacea.ec.europa.eu/llp/jeanmonnet/index_en.htm

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

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

Stypendia naukowe dla młodych naukowców
z tytułem magistra prowadzących badania
w takich dziedzinach jak środowisko, dialog
międzykulturowy, technologie informacyjne
i komunikacyjne, pokojowe rozwiązywanie
konﬂiktów

UNESCO Fellowships Section 7
Place de Fontenoy, 75352 Paryż, Francja
Tel.: +33 1 45 68 13 13 Fax: +33 1 45 68 55 02/03
fellowships@unesco.org,
http://portal.unesco.org/unesco/ev.php?URL_ID=17450&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201&reload=1070360301

Ogólnopolski konkurs dla organizacji,
szkół i przedszkoli na projekty związane
z ochroną środowiska

Fundacja Nasza Ziemia
ul. Hoża 3 m 5, 00-528 Warszawa
Tel.: +48 22 622 81 18 Fax: +48 22 622 81 18
fundacja@naszaziemia.pl, www.naszaziemia.pl

Granty dla organizacji, szkół i przedszkoli na
działania edukacyjne promujące ekologiczne
zagospodarowanie tworzyw sztucznych

Fundacja Nasza Ziemia
ul. Hoża 3 m 5, 00-528 Warszawa
Tel.: +48 22 622 81 18 Fax: +48 22 622 81 18
fundacja@naszaziemia.pl, www.naszaziemia.pl

Dotacje na eksperymenty naukowe, wizyty
w laboratoriach, warsztaty dla młodzieży
i inne przedsięwzięcia mające na celu
zbliżenie naukowców ze społeczeństwem

Researchers in Europe,
Directorate General for Research European Commission
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruksela, Belgia
Tel.: +32 2 299 88 76 Fax: +32 2 299 90 79
researchersineurope@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/research/researchersineurope/index_en.htm

Konkurs dla młodzieży na krótkie
ﬁlmy wideo na temat bezpieczeństwa
w internecie

EUN European Schoolnet
Rue de Trèves 61, B-1000 Bruksela, Belgia
Tel.: +32 2 790 75 75 Fax: +32 2 790 75 85
info@eun.org, www.eun.org

Doﬁnansowanie wyjazdów szkoleniowych
kadry nauczycielskiej zaangażowanej
w kształcenie osób dorosłych

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa
Tel.: +48 22 46 31 000 Fax: +48 22 46 31 021
www.grundtvig.org.pl

Doﬁnansowanie wyjazdów szkoleniowych
kadry nauczycielskiej

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa
Tel.: +48 22 46 31 000 Fax: +48 22 46 31 021
www.comenius.org.pl

Nagroda Parlamentu Europejskiego za
najlepszy projekt młodzieżowy o tematyce
europejskiej

Foundation of the International Charlemagne Prize of Aachen
Theaterstraße 67, D-52062 Aachen, Niemcy
Tel.: +49 241 / 4 01 77 70 Fax: +49 241 / 4 01 77 71
info@karlspreis.de, www.karlspreis.de

12.01.2009
Dobre rady na plastikowe odpady
– konkurs grantowy
12.01.2009
Noc Naukowców

14.01.2009
Surfuj w sieci – myśl o prywatności
15.01.2009
Uczenie się przez całe życie
– Grundtvig
16.01.2009
Uczenie się przez całe życie
– Comenius
16.01.2009
Europejska Nagroda
im. Karola Wielkiego
16.01.2009

NIE PRZEGAP TERMINÓW

Program
Termin składania wniosków
Międzynarodowy Fundusz
Wyszehradzki – Stypendia
Naukowe

Opis

Kontakt

Program stypendialny na rok studiów
doktoranckich lub podyplomowych dla
obywateli państw Grupy Wyszehradzkiej
(Polski, Czech, Słowacji i Węgier)

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

Doﬁnansowanie na projekty tłumaczeń
literackich

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Kultury
Instytut Adama Mickiewicza
ul. Mokotowska 25, 00- 560 Warszawa
Tel.: +48 22 44 76 170 (- 172)
pkk.kultura@mkidn.gov.pl, www.mkidn.gov.pl/pkk

Wsparcie spotkań mieszkańców miast z Unii
Europejskiej w celu wymiany doświadczeń,
opinii, nauki historii i budowy wspólnej
przyszłości

Punkt Kontaktowy Europa dla Obywateli
Instytut Adama Mickiewicza
ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 44 76 125
www.europadlaobywateli.pl

Wsparcie na 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

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.: +48 22 622 37 06, Fax: +48 22 622 37 08
mlodziez@mlodziez.org.pl, www.mlodziez.org.pl

Doﬁnansowanie dla wyspecjalizowanych
placówek na organizację intensywnych
kursów języka polskiego dla zagranicznych
studentów Erasmusa w roku 2008/09

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa
Tel.: +48 22 46 31 000 Fax: +48 22 46 31 021
www.erasmus.org.pl

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

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa
Tel.: +48 22 46 31 000 Fax: +48 22 46 31 021
www.leonardo.org.pl

Wsparcie szkół wyższych oraz stowarzyszeń
profesorów w dostarczaniu informacji,
prowadzeniu badań naukowych i debat na
temat integracji europejskiej

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

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

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

Wsparcie dla projektów inicjowanych przez
organizacje społeczeństwa obywatelskiego

Punkt Kontaktowy Europa dla Obywateli
Instytut Adama Mickiewicza
ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 44 76 125
www.europadlaobywateli.pl

Współﬁnansowanie regionalnych,
krajowych i międzynarodowych programów
wspierających rozwój kariery naukowców

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Świętokrzyska 21, 00-049 Warszawa
Tel.: +48 22 828 74 83, Fax: +48 22 828 53 70
www.kpk.gov.pl/7pr

31.01.2009
Kultura (2007–2013) Część
pierwsza: wspieranie działań
w zakresie kultury
01.02.2009
Europa dla obywateli: Akcja 1.1
Partnerstwo miast
01.02.2009
Europejska Fundacja Młodzieży
– granty na międzynarodowe
działania młodzieżowe
01.02.2009
Młodzież w działaniu

01.02.2009
Uczenie się przez całe życie
– Erasmus
06.02.2009
Uczenie się przez całe życie
– Leonardo da Vinci
06.02.2009
Uczenie się przez całe życie
– program Jean Monnet

13.02.2009
BAYHOST – Stypendia w Bawarii
2009/2010
15.02.2009
Europa dla Obywateli – Aktywne
społeczeństwo obywatelskie
w Europie (Akcja 2)
15.02.2009
Ludzie (7.PR)
– Działania Marie Curie
19.02.2009

GRANTY
Ekspansja Grundtviga
Nowość w programie Grundtvig! „Wolonariat
seniorów” to akcja, dzięki której osoby po pięćdziesiątce mogą przez kilka tygodni pracować
społecznie w innym europejskim kraju. Projekty
seniorskiego wolontariatu muszą być efektem
współpracy organizacji z dwóch krajów, które
wspólnie odpowiadają za organizację i tematykę wolontariatu. Każda z nich wysyła i przyjmuje wolontariuszy.
Wolontariat seniorów to jedna z czterech
nowych akcji w Grundtvigu, unijnym programie
wspierającym kształcenie i mobilność dorosłych. „Warsztaty Grundtviga” dają możliwość udziału w warsztatach edukacyjnych za
granicą. „Wizyty i wymiany kadry dla edukacji
dorosłych” i „Asystentura Grundtviga” przeznaczone są głównie dla nauczycieli dorosłych.
Finansują m.in. krótkie wizyty i kilkumiesięczne
staże w zagranicznych placówkach kształcenia
dorosłych oraz udział w seminariach i konferencjach. Szczegółowe informacje o nowych akcjach
w Grundtvigu na stronie: www.grundtvig.org.pl

Lokalne Fundusze Młodych
Organizacje pozarządowe z miejscowości
poniżej 5 tys. mieszkańców mogą pozyskać
fundusze na lokalne projekty angażujące
młodzież w wieku 16–19 lat. Maksymalne
doﬁnansowanie wynosi 20 tys. Połowę grantu
pokrywają władze lokalne. Aplikacje można
przesyłać do 7 stycznia 2009. Opis programu
znajduje się w bazie Eurodesk Polska:
http://www.eurodesk.pl/index2.php?go=program
_details&c_outid=PL0010000608

PUBLIKACJE
Młodzież a zatrudnienie
Jest lepiej niż dwa lata temu, ale młodym
ludziom ciągle trudno znaleźć dobrą pracę
– stwierdza raport pt. Globalne trendy w zatrudnieniu młodzieży. Raport analizuje sytuację
młodzieżowego rynku pracy w 9 regionach
świata. Liczące 64 strony opracowanie porusza
m.in. kwestie związane z podjęciem pierwszej
pracy, bezrobociem wśród młodzieży oraz
zapewnianiu równych szans kobiet i mężczyzn.
To już trzecia edycja raportu. Opracowała go
Międzynarodowa Organizacja Pracy. Ma trzy
wersje językowe: angielską, francuską i hiszpańską. Jest dostępny po adresem:
www.ilo.org/trends

Życie rodzinne pod lupą
Komisja Europejska wydała raport dotyczący zmian demograficznych w Europie.
Tegoroczna edycja poświęcona jest obserwacji życia rodzinnego Europejczyków oraz
badaniu potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Raport porusza m.in. kwestie związane
z wychowaniem dzieci, opieką społeczną
oraz życiem na emeryturze. Badania prze-

prowadzono we wszystkich 27 państwach
członkowskich UE. Publikację (po angielsku)
można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/
social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId
=419&furtherNews=yes

Młodzież i Miasto
Poradnik dla osób pracujących z młodzieżą
poświęcony realizacji międzynarodowych
projektów z udziałem młodzieży z mniejszymi
szansami z obszarów miejskich i przedmieść.
Podpowiada, gdzie szukać partnerów i jak pozyskać fundusze na działania. Zawiera wskazówki,
jak zachęcić młodzież do pracy na rzecz lokalnej
społeczności i nawiązywania dialogu z innymi
kulturami. Publikacja Salto Inclusion ma tylko
angielską wersję, która znajduje się na stronie:
www.salto-youth.net/youthandthecity

Języki obce na tapecie
Języka angielskiego uczy się 90 procent
uczniów w Europie – tak wynika z najnowszych
badań przeprowadzonych przez europejską
sieć informacji o edukacji Eurydice. Wyniki
pokazują, że coraz więcej krajów wprowadza
w szkołach równoczesne nauczanie dwóch
języków obcych, natomiast niewiele państw
promuje mobilność zawodową jako element
kształcenia nauczycieli. Raport można przeczytać po angielsku i francusku na stronie:
http://eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/
Eurydice/showPresentation?pubid=095EN

Młodzież w liczbach
Jaki procent europejskiej populacji stanowi
młodzież? Ilu młodym ludziom grozi życie
w ubóstwie? Jaka jest stopa bezrobocia wśród
młodzieży w Europie? Na te i inne pytania
dotyczące sytuacji młodego pokolenia Europejczyków odpowiada Komisji Europejskiej
Młodzież w Europie. Więcej informacji po
angielsku w dokumencie pdf: http://ec.europa.eu/
youth/pdf/doc1299_en.pdf

INTERNET
Radiowa społeczność Europy
Pod adresem www.euranet.eu Europejska
Sieć Radiowa EURANET uruchomiła portal
społecznościowy. Witryna adresowana jest do
internautów zainteresowanych działalnością
Unii Europejskiej. Oferuje dostęp do najnowszych audycji nadawanych przez stacje sieci
EURANET oraz artykułów umieszczanych
w 14 działach, m.in. edukacji, kultury, sportu
i zdrowia. Portal ma służyć wymianie opinii
i prowadzeniu debat. Posiada dziewięć wersji
językowych, w tym polską.

Europa kultur
Wywiad z Alfredem Hitchcockiem z 1962 r.,
dokument o pracy Tadeusza Kantora, rozmowa
z Pablem Picasso – te i wiele innych multimediów przybliżających sylwetki wybitnych artystów ubiegłego półwiecza można znaleźć na

portalu Europa kultur: http://www.ina.fr/europe
-des-cultures/En/Html/PrincipaleAccueil.php.
Zbiór 365 dokumentów pochodzi z archiwów
francuskiej telewizji. Prezentuje przedstawicieli sztuki i kultury z 27 krajów europejskich.
Wszystkie multimedia opatrzone są angielskimi
napisami. Filmy i nagrania można wyszukiwać
po temacie, kraju pochodzenia artysty i roku
powstania. Patronat nad portalem objęła francuska prezydencja Unii Europejskiej.

Folwark zwierzęcy w sieci
Farmland to nazwa edukacyjnej gry dla dzieci
w wieku 9–12 lat. Pokazuje, jak wygląda
codzienna praca rolnika i hodowla zwierząt
gospodarskich. Gracze uczą się m.in. jak
nakarmić cielę w stajni, opiekować się kurami
lub świniami. Przy pomocy gry Komisja Europejska chce przekonać dzieci, że zwierzęta
hodowlane to istoty czujące, którym należy
zapewnić godne warunki do życia. Gra ma
polskojęzyczną wersję. Dostępna na stronie:
www.farmland-thegame.eu

Studia w Europie
Strona powstała z myślą o osobach planujących wyjazd na studia do jednego z 32 krajów
Europy. Informuje m.in. o kierunkach studiów
wykładanych na europejskich uniwersytetach, formalnościach związanych z przyjęciem
w poczet studentów, kosztach studiowania
oraz stypendiach. Oddzielna sekcja poświęcona jest warunkom życia oraz informacjom
praktycznym. Witryna powstała z inicjatywy
Komisji Europejskiej. Jest częścią kampanii,
która ma zachęcić do studiowania w Europie
osoby spoza Unii Europejskiej. Obecnie jest
dostępna w kilku wersjach językowych, m.in.
po angielsku, francusku i hiszpańsku. Adres
strony: www.study-in-europe.org

W poszukiwaniu miasta
partnerskiego...
z krajów Europy może pomóc witryna dostępna
pod adresem: www.twinning.org. Strona powstała
z myślą o władzach lokalnych, które są zainteresowane nawiązaniem międzynarodowej współpracy. Informuje o możliwościach ﬁnansowania
projektów z unijnego programu „Europa dla
obywateli”. Posiada dwadzieścia wersji językowych. Oddzielna sekcja poświęcona jest
twinningowi miast na całym świecie.

Praca dla młodzieży
Powstał portal dla pracodawców zatrudniających
młodych ludzi. Zawiera informacje o światowych
wyzwaniach w dziedzinie zatrudnienia młodzieży
oraz roli, jaką prywatny sektor odgrywa w promowaniu dostępu do pracy dla młodych osób.
Witryna pokazuje stosowane w różnych krajach
przykłady kształtowania polityki, samozatrudnienia i przedsiębiorczości wśród młodzieży.
Strona powstała z inicjatywy Międzynarodowej
Organizacji Pracy we współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracodawców. Jest
dostępna po angielsku:
www.ilo.org/youthmakingithappen/intro/01.html
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