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UE: po pierwsze eurowybory

Filary polityki m∏odzie˝owej

Europejski rok wolontariatu

Unia Europejska ma
zmartwienie. Wszystko wskazuje na to, ˝e
frekwencja w czerwcowych wyborach do
Parlamentu Europejskiego b´dzie najni˝sza
w historii. Po pierwsze,
liczba osób g∏osujàcych w eurowyborach systematycznie spada. O ile w pierwszych wyborach
do PE w roku 1979 g∏osowa∏o 62% uprawnionych, o tyle w roku 2004 do urn posz∏o ju˝ tylko 47% obywateli UE. Po drugie wiedza o wyborach jest dramatycznie ma∏a. O tym, ˝e si´
odb´dà, wie niespe∏na 30% Europejczyków. Nic
dziwnego, ˝e przedwyborcza kampania informacyjna sta∏a si´ PR-owskim priorytetem Unii
Europejskiej. Po raz pierwszy w historii b´dzie
koordynowana z poziomu europejskiego i obejmie wszystkie paƒstwa Unii. Zaanga˝owa∏y si´
w nià wszystkie unijne instytucje.
W ramach kampanii Parlament Europejski uruchomi∏ stron´ internetowà poÊwi´conà czerwcowym wyborom wybory2009.eu. Mo˝na na niej
znaleêç informacje na temat przygotowaƒ do
wyborów w krajach Unii, opinie Europejczyków
o wyborach i Parlamencie oraz artyku∏ „10 powodów, dla których warto zag∏osowaç”.
Komisja Europejska i Parlament Europejski opracowa∏y specjalne logo zach´cajàce do udzia∏u
w wyborach. Mogà z niego korzystaç wszystkie
organizacje i instytucje, które prowadzà dzia∏alnoÊci informacyjnà o wyborach, w szczególnoÊci
beneficjenci unijnych dotacji przeznaczonych na
ten cel. Logo we wszystkich wersjach j´zykowych znajduje si´ na stronie Europejskiego Portalu M∏odzie˝owego: http://europa. eu/youth/
dwnld.cfm?l_id=pl.
Eurowybory promujà unijni komisarze. Margot
Wallström, komisarz ds. komunikacji zwróci∏a
si´ z apelem o wsparcie kampanii do przedstawicieli w∏adz samorzàdowych.
W kampani´ w∏àczy∏a si´ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Dzia∏ajàce w Fundacji Krajowe
Biuro Eurodesk Polska opracowa∏o dodatek do
kwietniowego „Twojego Eurodesku” poÊwi´cony eurowyborom. WÊród wielu informacji i ciekawostek o Parlamencie Europejskim, czytelnicy
znajdà w nim m. in. apele do m∏odzie˝y o udzia∏
w wyborach autorstwa prezydenta Lecha Kaczyƒskiego i pos∏a do Parlamentu Europejskiego,
premiera Jerzego Buzka, a tak˝e sond´ na temat
eurowyborów z przedstawicielami Êwiata showbiznesu.

Europejskiej wspó∏pracy m∏odzie˝owej i Europejskiemu Paktowi na rzecz M∏odzie˝y poÊwi´cone by∏o ostatnie spotkanie Rady UE na temat
edukacji, m∏odzie˝y i kultury. Ministrowie paƒstw
cz∏onkowskich, odpowiedzialni za polityk´ m∏odzie˝owà, rozmawiali m. in. o wspó∏pracy
w dziedzinie szkoleƒ i edukacji w latach 20102020. Zgodzili si´, ˝e powinna byç ona oparta na
czterech z pi´ciu dotychczasowych priorytetach
– edukacji doros∏ych, wsparciu osób przedwczeÊnie koƒczàcych edukacj´, przeciwdzia∏aniu niskiemu poziomowi czytelnictwa i zwi´kszeniu
liczby absolwentów szkó∏ ponadgimazjalnych.
Piàty priorytet – zwi´kszenie liczby absolwentów
kierunków Êcis∏ych – jest jedynym, w którym
uda∏o si´ osiàgnàç zadowalajàcy post´p. Stàd
sceptycyzm wielu paƒstw co do przyj´cia kolejnych szeÊciu obszarów strategicznych, na których mia∏yby si´ opieraç dzia∏ania szkoleniowe
i edukacyjne UE – mobilnoÊci, mo˝liwoÊci znalezienia pracy, kreatywnoÊci i innowacji, nauki j´zyków, edukacji przedszkolnej, inwestycji w szkolnictwo wy˝sze. Ostateczne decyzje Rada podejmie w maju.

Tematem przewodnim roku 2011 w Unii Europejskiej b´dzie najprawdopodobniej wolontariat. Taki
wybór cieszy si´ poparciem wielu unijnych instytucji – Komitetu Regionów, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Spo∏ecznego, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, która ju˝ rozpocz´∏a
przygotowania do obchodów roku.
Lobbing na rzecz „roku wolontariatu” przez d∏ugi
czas prowadzi∏o Europejskie Centrum Wolontariatu (CEV), wspierane przez 19 liczàcych si´ organizacji wolontariackich. Zdaniem CEV, ustanawiajàc
„rok wolontariatu”, Unia uczyni krok w kierunku
codziennych spraw Europejczyków. W UE jako
wolontariusze pracuje ponad 100 milionów Europejczyków.

EURONIUSY
Taƒszy roaming
Kolejna obni˝ka cen po∏àczeƒ przez telefony komórkowe w Unii Europejskiej. Minuta rozmowy
mi´dzy krajami UE b´dzie kosztowa∏a maksymalnie 40 eurocentów, czyli o 6 eurocentów mniej ni˝
obecnie. Koszt wys∏ania SMS-a spadnie o 18 eurocentów – z obecnych 29 do 11. Obni˝ka wejdzie
w ˝ycie w po∏owie... 2010.

Eurostat o kobietach
Ponad jedna czwarta kobiet – 68 milionów – w UE
ma mniej ni˝ 25 lat. Kobiety zarabiajà o 17 procent
mniej ni˝ m´˝czyêni. Najwi´cej internautek jest
w Szwecji, najmniej – w Rumunii. Takie wyniki
przynosi badanie Eurostatu przeprowadzone
z okazji Mi´dzynarodowego Dnia Kobiet. Z badaƒ
wynika, ˝e roÊnie liczba kobiet wÊród lekarzy, nauczycieli akademickich, menad˝erów i studentów.
Kobiety stanowià 52% obywateli Unii Europejskiej.

Europe Direct – pomost mi´dzy
instytucjami a obywatelami
Blisko 500 punktów Europe Direct b´dzie odpowiadaç za informacj´ o Unii Europejskiej. W Polsce
powsta∏o 27 punktów. Do roku 2012 b´dà odpowiedzialne za udzielanie informacji i porad zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià i prawem Unii Europejskiej.
Majà te˝ umo˝liwiaç wyra˝enie opinii o UE. Dzia∏alnoÊç Europe Direct uzupe∏niajà Centra
Dokumentacji Europejskiej, które udost´pniajà
publikacje i materia∏y o UE oraz OÊrodki Enterprise Europe Network, które s∏u˝à informacjà
i poradà ma∏ym i Êrednim przedsi´biorstwom.
Punkty Europe Direct dzia∏ajà od 4 lat. Zdaniem
komisarz ds. komunikacji Margot Wallström stanowià one „pomost zbli˝ajàcy do siebie instytucje UE
i obywateli”.
Polskie punkty Europe Direct dzia∏ajà przy ró˝nych
instytucjach – uczelniach wy˝szych, izbach rolniczych, organizacjach pozarzàdowych i urz´dach samorzàdowych. Na swojà dzia∏alnoÊç otrzymajà od
UE do 25 tys. euro na rok, tyle samo ile wynosi ich
wk∏ad w∏asny do bud˝etu punktu. Adresy polskich
punktów Europe Direct znajdujà si´ na stronie:
http://ec.europa.eu/europedirect/visit_us/index_pl.htm

M∏odzi bezrobotni w unijnych
regionach
Ró˝nice w stopie bezrobocia wÊród m∏odzie˝y
w UE sà znaczne. Najwi´cej regionów z najni˝szà
stopà bezrobocia wÊród m∏odzie˝y – poni˝ej 8 %
– jest w Holandii (10 regionów) i w Niemczech (8
regionów). W 12 regionach UE bezrobocie wÊród
m∏odych przekracza 30% – dwa razy wi´cej ni˝
unijna Êrednia. Najwi´cej takich regionów jest we
W∏oszech – szeÊç i we Francji – trzy.
W 2007 r. najni˝sze bezrobocie w na terytorium
UE by∏o w holenderskim mieÊcie Gelderland –
4.9%. Najwi´ksze na... Gwadelupie. Bezrobotnych by∏a ponad po∏owa m∏odych mieszkaƒców tego zamorskiego terytorium Francji. Najwi´cej m∏odych bezrobotnych w Europie jest na Sycylii – ponad 37%.

KreatywnoÊç i innowacja
w eTwinningu
Pizza, puzzle matematyczno-kulturalne, uk∏ad s∏oneczny, nauka j´zyków i realizacja filmów internetowych to tematy projektów zrealizowanych w roku szkolnym 2007/08, nagrodzonych w unijnym
programie eTwinning. Jury ocenia∏o kreatywne i innowacyjne podejÊcie w dziedzinie IT. SpoÊród 500
projektów jury wybra∏o 5. W dwóch uczestniczy∏y
szko∏y z Polski. Nagrodà dla twórców projektów –
uczniów i nauczycieli – jest e-Twinningowy obóz
w Grecji. Opisy wszystkich nagrodzonych projektów na stronie: http://ec.europa.eu/education/news/
news1198_en.htm.

Ambasadorowie innowacji
Ambasadorzy Roku KreatywnoÊci i Innowacji spotkali si´ pod koniec marca w Brukseli. Rozpocz´li
prac´ nad tekstem „Manifestu na rzecz KreatywnoÊci i Innowacji w Europie”, który ma powstaç do
koƒca tego roku. Ambasadorem Roku KreatywnoÊci i Innowacji w Polsce jest Lech Wa∏´sa. Lista
wszystkich Ambasadorów znajduje si´ na stronie:
www.create2009.europa.eu/ambassadors.html
Rok KreatywnoÊci i Innowacji odbywa si´ tak˝e
w Polsce. W konferencji inauguracyjnej uczestniczy∏o blisko 500 osób. Relacja z wydarzenia znajduje si´ na stronie www.innowacje2009.org.
Innowacji i kreatywnoÊci poÊwi´cony b´dzie kolejny dodatek tematyczny do „Twojego Eurodesku”.

NIE PRZEGAP TERMINÓW
Wybrane 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/nieprzegap.

Program
Termin sk∏adania wniosków
Daphne III

Opis

Kontakt

Dotacje na mi´dzynarodowe projekty
przeciwdzia∏ajàce przemocy wobec kobiet
i dzieci

DG Justice, Freedom and Security Unit
European Commission - Daphne Programme
JLS/C/4, 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

Dotacje na projekty rozwijajàce i rozpowszechniajàce nowe programy nauczania,
reformujàce instytucje i system szkolnictwa
wy˝szego, sta˝e i szkolenia dla kadry
naukowej

DG Education and Culture European Commission – Tempus
200 rue de la Loi, B-1049 Bruksela, Belgia
Tel.: +32 2 299 11 11
tempus@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/countries/
index_en.html

Dotacje na projekty organizacji pozarzàdowych pochodzàce ze Êrodków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu
Finansowego EOG

Fundusz Wspó∏pracy
ul. GórnoÊlàska 4A, 00-444 Warszawa
Tel.: +48 22 45 09 800 Fax: +48 22 45 09 803
cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl

Dofinansowanie wyjazdów kadry
nauczycielskiej

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel.: +48 22 622 37 12 Fax: +48 22 622 37 10
www.comenius.org.pl

Dofinansowanie wyjazdów szkoleniowych
kadry nauczycielskiej zaanga˝owanej
w kszta∏cenie osób doros∏ych

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel.: +48 22 622 37 12 Fax: +48 22 622 37 10
www.grundtvig.org.pl

Wsparcie dla projektów promujàcych
europejskie szkolnictwo wy˝sze

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

Konkurs grantowy dla organizacji spo∏eczeƒstwa obywatelskiego dzia∏ajàcych na rzecz
dialogu mi´dzykulturowego

Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the
Dialogue between Cultures
Bibliotheca Alexandrina Administration and Finance Unit
Alexandria 21111 Egipt
Tel.: +20 3 482 0342, Fax: +20 3 482 0471
applications@annalindhfoundation.org,
www.euromedalex.org

Dofinansowanie badaƒ i dzia∏aƒ zwiàzanych
z rozwojem ÊwiadomoÊci m∏odych ludzi
oraz mo˝liwoÊcià odbycia praktyk czy
wolontariatu

DG EAC D.2 - Youth In Action - Amicus
DG Education and Culture European Commission
1049 Bruksela, Belgia
Eac-amicus@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Dotacje na najciekawsze projekty
rozwiàzujàce problemy matek w Polsce

Grupa AXA
ul. Ch∏odna 51, 00-867 Warszawa
Tel.: +48 22 555 00 75 Fax: +48 22 555 03 12
biuro.prasowe@axa-polska.pl, www.axa-polska.pl

Konkurs na dofinansowanie wypoczynku
letniego dzieci i m∏odzie˝y ze wsi i ma∏ych
miast pod has∏em „Nasza wieÊ
najpi´kniejsza”

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, www.fww.org.pl

Konkurs na dofinansowanie organizacji
letniego pobytu edukacyjnego dzieci
Polaków zamieszka∏ych za granicà

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
Tel.: +48 22 628-04-61
www.men.gov.pl

Wsparcie wspó∏pracy kulturalnej z krajami
spoza Unii Europejskiej

DG Culture and Education European Commission
– Culture Programme
200, Rue de la Loi, B-1049 Bruksela, Belgia
eac-culture@ec.europa.eu.
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

22.04.2009
Tempus IV

28.04.2009
Fundusz dla Organizacji
Pozarzàdowych – Demokracja
i spo∏eczeƒstwo obywatelskie
29.04.2009
Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie
– Comenius
30.04.2009
Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie
– Grundtvig
30.04.2009
Erasmus Mundus
(2009-2013)

30.04.2009
EuroÊródziemnomorska Fundacja
im. Anny Lindh i Unia Europejska

30.04.2009
Amicus - dzia∏anie przygotowawcze

30.04.2009
Wspieramy Mamy - konkurs
grantowy dla organizacji i grup
nieformalnych
30.04.2009
Po˝yteczne wakacje 2009

30.04.2009
Pobyt edukacyjny dla dzieci Polaków
zamieszka∏ych za granicà
30.04.2009
Kultura (2007 - 2013): Cz´Êç
pierwsza: wspieranie dzia∏aƒ
w zakresie kultury
01.05.2009

NIE PRZEGAP TERMINÓW

Program

Opis

Kontakt

04.05.2009

Dotacje dla organizacji pozarzàdowych oraz
jednostek samorzàdu terytorialnego
prowadzàcych szko∏y i placówki oÊwiatowowychowawcze

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
Tel.: +48 22 628-04-61
www.men.gov.pl

Program wspó∏pracy mi´dzy Unià
Europejskà a Kanadà w zakresie
szkolnictwa wy˝szego, szkolenia i
m∏odzie˝y
08.05.2009

Program promujàcy wzajemne zrozumienie
mi´dzy obywatelami UE i Kanady z uwzgl´dnieniem lepszej znajomoÊci ich j´zyków, kultur
i instytucji oraz poprawa jakoÊci zasobów ludzkich we Wspólnocie Europejskiej i Kanadzie

DG EAC B.6 - International Cooperation
DG Education and Culture European Commission
B-1049 Bruksela, Belgia
eac-3C-cooperation@ec.europa.eu; http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/ doc74_en.htm

Wspieranie programów lub systemów
transnarodowej mobilnoÊci
w dziedzinie kultury
15.05.2009

Pilota˝owy projekt wspierajàcy mobilnoÊç
artystów i pracowników sektora kultury

DG Culture and Education - European Commission
200, Rue de la Loi, B-1049 Bruksela, Belgia
eac-culture@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Zdrowie Publiczne

Program finansuje dzia∏ania zmierzajàce
do poprawy i ochrony zdrowia

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

Dofinansowanie na projekty trójstronnej
wspó∏pracy dla organizacji pozarzàdowych
z Niemiec, Polski, Ukrainy, Bia∏orusi
i Obwodu Kaliningradzkiego

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

Nagroda dla nauczycieli za oryginalnoÊç
i kreatywnoÊç w nauczaniu j´zyków obcych
w roku szkolnym i dla uczniów za ciekawe
projekty realizowane w j´zykach obcych dla
Êrodowiska szkolnego

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel.: +48 22 622 37 12 Fax: +48 22 622 37 10
kontakt@frse.org.pl, www.frse.org.pl

Nagroda dla wyró˝niajàcych si´ i innowacyjnych inicjatyw z dziedziny nauczania j´zyków
obcych

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel.: +48 22 622 37 12 Fax: +48 22 622 37 10
kontakt@frse.org.pl, www.frse.org.pl

Granty na wymiany i inicjatywy m∏odzie˝owe, wolontariat, projekty z krajami sàsiadujàcymi z UE, krajowe i mi´dzynarodowe seminaria o polityce m∏odzie˝owej, szkolenia,
sieci partnerskie sta˝e i inne formy wsparcia
organizacji m∏odzie˝owych i osób pracujàcych z m∏odzie˝à

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu „M∏odzie˝ w dzia∏aniu”
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

Wsparcie projektów promujàcych mobilizacj´ m∏odych ludzi i zwi´kszanie ich ÊwiadomoÊci na temat spraw globalnych, takich jak
zrównowa˝ony rozwój, migracje i zmiany
klimatyczne

EACEA Education, Audiovisual and Culture Executive
Agency - Youth in Action Programme P6
Avenue du Bourget, 1, B-1140 Bruksela, Belgia
Tel.: +32 2 29 97824 Fax: +32 2 29 21330
youthala@ec.europa.eu,
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

Dofinansowanie na spotkania mieszkaƒców
Europy w celu wymiany doÊwiadczeƒ, opinii
i wartoÊci, czerpania nauki z historii i budowania wspólnej przysz∏oÊci

DG Education and Culture
European Commission - Town Twinning
VM-2 4/35, B-1049 Bruksela, Belgia
Tel.: +322 295 26 85 Fax: +32 2 296 23 89
pavel.tychtl@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/citizenship/action1/measure1_en.html

Program wspierajàcy projekty bezpoÊrednio
anga˝ujàce obywateli z ró˝nych Êrodowisk
i kultur europejskich

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Unit P7 Citizenship
Avenue du Bourget 1, BOUR 00/13 BE-1140 Bruksela, Belgia
Tel.: +32 (0)2.299.11.11 Fax: +32 (0) 2.296.23.89
eacea-p7@ec.europa.eu,
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

Fundusze na wspó∏prac´ kulturalnà, wymiany naukowe i badania, edukacj´, wymiany
m∏odzie˝owe i wspó∏prac´ transgranicznà
krajów Grupy Wyszehradzkiej

International Visegrad Fund
Kralovske udolie 8, 811 02 Bratys∏awa, S∏owacja
Tel.: +421 259 203 811 Fax: +421 259 203 805
visegradfund@visegradfund.org, www.visegradfund.org/

Termin sk∏adania wniosków
Mi´dzynarodowa wspó∏praca szkó∏ i
wymiana m∏odzie˝y

20.05.2009
Partnerstwo Inicjatyw Spo∏ecznych dotacje dla organizacji pozarzàdowych
29.05.2009
European Language Label – konkurs
dla nauczycieli j´zyków obcych
i uczniów
29.05.2009
European Language Label
– konkurs dla instytucji
29.05.2009
M∏odzie˝ w dzia∏aniu

01.06.2009
M∏odzie˝ w dzia∏aniu – Akcja 3.2.
Wspó∏praca z paƒstwami
niesàsiadujàcymi z Unià Europejskà

01.06.2009
Europa dla obywateli: Akcja 1.1
Partnerstwo miast

01.06.2009
Europa dla obywateli: Akcja 1.2:
Projekty i obywatelskie i Êrodki
wsparcia

01.06.2009
Mi´dzynarodowy Fundusz
Wyszehradzki - Ma∏e granty
01.06.2009

WYDARZENIA
Tydzieƒ Zatrudnienia 2009
Ju˝ po raz szesnasty politycy i specjaliÊci od rynku pracy spotkajà si´ w Brukseli i b´dà dyskutowaç o bezrobociu i polityce zatrudniania w Unii
Europejskiej. Tematem przewodnim tegorocznego Tygodnia Zatrudnienia b´dzie znaczenie
kapita∏u ludzkiego dla rozwoju gospodarczego.
Tydzieƒ potrwa dwa dni – od 24 do 25 czerwca
2009 r. Wi´cej informacji (po angielsku, francusku i niemiecku) na stronie: www.employmentweek.com.

UE i ONZ przeciwko zmianom
kilmatu
Po znakiem walki ze zmianami klimatycznymi
b´dzie przebiega∏ tegoroczny czerwiec. Najpierw ONZ zaprosi m∏odzie˝ z ca∏ego Êwiata do
udzia∏u w Âwiatowym Dniu Ochrony Ârodowiska (5 czerwca). Dzieƒ odb´dzie si´ pod has∏em
Twoja planeta ci´ potrzebuje – zjednoczmy si´
w walce ze zmianami klimatu. Trzy tygodnie póêniej (23-26 czerwca) przy okazji unijnego Zielnego Tygodnia politycy i przedstawiciele sektora pozarzàdowego i biznesowego b´dà si´ zastanawiaç w Brukseli, jak ograniczyç emisj´ gazów cieplarnianych w krajach Unii Europejskiej.
Wi´cej informacji o obu wydarzeniach w internecie:
ÂDOÂ – www.unep.org/wed/2009/english/.
Zielony Tydzieƒ – http://ec.europa.eu/environment/greenweek/home.html

Dziennikarski festiwal w Hiszpanii
Europocket TV zaprasza osoby w wieku 16-35
lat do udzia∏u w festiwalu pt. M∏odzie˝ i nowe europejskie media. Jego uczestnicy b´dà rozmawiaç o roli m∏odych reporterów w kszta∏towaniu medialnego wizerunku Europy. Has∏o festiwalu brzmi: Przejmij inicjatyw´, zrób to sam. Spotkanie odb´dzie si´ 7-10 maja w La Pobla
de Vallbona (Hiszpania). GoÊciom z zagranicy
organizatorzy zapewniajà zakwaterowanie i wy˝ywienie. Liczba miejsc jest ograniczona. WczeÊniejsze zg∏oszenie zwi´ksza szanse na udzia∏
w spotkaniu. Wi´cej informacji po angielsku
i hiszpaƒsku na stronie: www.neweuropeanmedia.eu.

PUBLIKACJE
Fundusze na dialog
Perspektywy dla dialogu mi´dzykulturowego w programach dotacyjnych – to tytu∏ publikacji opracowanej przez Narodowe Centrum Kultury. Liczàca 51 stron broszura zawiera opisy programów, które finansujà inicjatywy promujàce ró˝norodnoÊç kulturowà oraz dialog mi´dzy kulturami. Publikacja powsta∏a pod patronatem Europejskiego Roku Dialogu Mi´dzykulturowego.
Jest dost´pna w dokumencie PDF: http://dialog2008.pl/pliki/553.pdf.

Jak uczyç o prawach cz∏owieka

PowiedzBarosso.eu

Rada Europy wyda∏a publikacj´ pt. Jak nauczyciele mogà wspieraç kszta∏cenie obywatelskie
oraz edukacj´ w zakresie praw cz∏owieka: program rozwoju kompetencji. Opracowanie zawiera wskazówki, które mogà okazaç si´ przydatne podczas prowadzenia zaj´ç promujàcych
postawy obywatelskie oraz poszanowanie
praw cz∏owieka. Angloj´zyczna publikacja
przeznaczona jest dla nauczycieli wszystkich
przedmiotów, w szczególnoÊci wychowawców
klas szkolnych. Kosztuje 10 euro. Mo˝na jà zamówiç na stronie: http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=2391.

Twoje zdanie si´ liczy. Co Europa mo˝e zrobiç dla
Ciebie? – pod tym has∏em przewodniczàcy Komisji Europejskiej José Manuel Barroso zach´ca
Europejczyków do wzi´cia udzia∏u w ankiecie
internetowej. To okazja do wyra˝enia swoich
opinii i bezpoÊredniego wp∏ywania na przysz∏oÊç UE. Osoby, które wype∏nià kwestionariusz, wezmà udzia∏ w losowaniu i byç mo˝e
osobiÊcie spotkajà si´ José Manuelem Barroso
w Brukseli. Ankieta ma polskà wersj´ j´zykowà:
www.survette.com/20572-16165-56@b&b.

Kultura w ruchu

Witryna www. eurocreator.com powsta∏a z myÊlà
o uczniach i nauczycielach, którzy interesujà si´
mediami cyfrowymi. Na stronie mo˝na oglàdaç
prace rówieÊników z ca∏ej Europy i umieszczaç
w∏asne multimedia o tematyce edukacyjnej.
Osoby, które wezmà udzia∏ w projekcie, otrzymajà certyfikat wystawiony przez Jána Figla, europejskiego komisarza ds. edukacji i kultury. Witryna powsta∏a pod patronatem Europejskiego
Roku KreatywnoÊci i Innowacji 2009. Jest dost´pna w 10 wersjach j´zykowych, ale nie
w polskiej.

Opisy trzydziestu pi´ciu projektów sfinansowanych przez unijny program Kultura zawiera broszura pt. Kultura w ruchu. Wszystkie inicjatywy
∏àczy wspólny cel – promocja mobilnoÊci europejskich artystów. Publikacja ma trzy wersje j´zykowe: angielskà, francuskà i niemieckà. Do
Êciàgni´cia ze strony: http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc599_en.htm.

FILMY
Niezb´dnik m∏odego filmowca
Pomys∏y na organizacj´ warsztatów filmowych
dla m∏odzie˝y, sylwetki m∏odych filmowców
oraz wywiady z profesjonalistami zawiera film
DVD StrangerFestival. Nagranie powsta∏o podczas realizacji projektu filmowego „Stranger”,
w którym wzi´li udzia∏ m∏odzi ludzie z 18 krajów Europy. Film ma angielskà wersj´ j´zykowà.
Bezp∏atnà kopi´ mo˝na zamówiç na stronie:
www.eurocult.org/we-focuson/strangerfestival/strangerfestivaldvd.
Stranger Festival to europejski konkurs filmowy
dla m∏odzie˝y. Organizuje go Europejska Fundacja Kultury.

INTERNET
Jak zg∏osiç skarg´ do unijnego
rzecznika...
Mo˝na dowiedzieç si´ z interaktywnego przewodnika opracowanego przez Biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, Nikiforos Diamandourosa. Przewodnik jest dost´pny
w 23 oficjalnych j´zykach Unii Europejskiej na
stronie: www.ombudsman.europa.eu. W ciàgu
dwóch miesi´cy skorzysta∏o z niego ponad 5000
osób. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
bada skargi dotyczàce przypadków niew∏aÊciwego dzia∏ania instytucji Unii Europejskiej. Skargi mogà sk∏adaç obywatele UE, osoby mieszkajàce na sta∏e w paƒstwie cz∏onkowskim, przedsi´biorstwa, stowarzyszenia oraz inne instytucje
majàce siedzib´ w UE.

Euro Creator – multimedialna
edukacja

Twoja Europa – Przedsi´biorstwa
To nazwa europejskiego portalu zawierajàcego
praktyczne informacje dla osób prowadzàcych
firm´ w innym paƒstwie UE lub planujàcych jej
za∏o˝enie. Mo˝na tam znaleêç m.in. wskazówki,
jak prowadziç rachunkowoÊç, sk∏adaç oferty na
zamówienia publiczne, zarzàdzaç pracownikami. Oddzielna sekcja poÊwi´cona jest êród∏om
dofinansowania dzia∏alnoÊci gospodarczej. Strona jest dost´pna po polsku pod adresem: http:
//ec.europa.eu/youreurope/business.

Portal dla edukatorów
Nauczaniu i metodom dydaktycznym poÊwi´cony jest europejski portal Stella. To wieloj´zyczne forum s∏u˝àce nauczycielom w wymianie
doÊwiadczeƒ i nawiàzywaniu wspó∏pracy z zagranicznymi partnerami. Portal ma 5 wersji j´zykowych, m. in. angielskà, francuskà i niemieckà. Inicjatywa zosta∏a sfinansowana przez unijny
program „Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie”. Adres
strony: www.stella-science.eu.

Style ˝ycia wed∏ug m∏odzie˝y
Organizacja Narodów Zjednoczonych przygotowa∏a ankiet´ na temat stylu ˝ycia m∏odzie˝y.
W badaniu mogà wziàç udzia∏ osoby w wieku
18-35 lat z ca∏ego Êwiata. Respondenci wypowiedzà si´, jaki styl ˝ycia preferujà, jakie majà
priorytety oraz co chcieliby zmieniç w swoim
˝yciu. Ankieta w pi´ciu j´zykach, w tym po angielsku i francusku, jest dost´pna na stronie:
www.unep.fr/gssl. Na podstawie wyników badaƒ
zostanà opracowane dzia∏ania zach´cajàce m∏odzie˝ do prowadzenie zrównowa˝onego stylu
˝ycia.

Twój Eurodesk – bezp∏atny dwumiesi´cznik Eurodesk Polska dla organizacji m∏odzie˝owych i instytucji dzia∏ajàcych
na rzecz m∏odzie˝y. Ukazuje si´ wraz z biuletynem progrtamów: „M∏odzie˝ w dzia∏aniu” i „Uczenie si´ przez ca∏e
˝ycie. Twój Eurodesk finansowany jest ze Êrodków Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach programu „M∏odzie˝ w dzia∏aniu”. Informacje o subskrypcji: eurodesk@eurodesk.pl, 0-801 134 001.
Wydawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu „M∏odzie˝ w dzia∏aniu”, ul. Mokotowska 43,
00-551 Warszawa; tel. 22 622 66 70, infolinia: 0-801 134 001; e-mail: eurodesk@eurodesk.pl, www.eurodesk.pl
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