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AKTUALNOÂCI EURODESKU
KreatywnoÊç i innowacje
Z okazji Europejskiego Roku KreatywnoÊci i Innowacji Eurodesk Polska opracowa∏ dodatek specjalny do Twojego Eurodesku „KreatywnoÊç i Innowacje”. W gazetce wywiady z Lechem Wa∏´sà,
ambasadorem Roku, oraz ekspertami od innowacji – psychologiem Jackiem Santorskim, prof. Wojciechem Cellarym i Paw∏em Bochniarzem – goÊçmi konferencji inaugurujàcej Europejski Rok KreatywnoÊci i Innowacji, którà zorganizowa∏a Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. W newsletterze
ponadto opisy innowacyjnych projektów m∏odzie˝owych i edukacyjnych. S∏owo wst´pne napisa∏ wiceminister edukacji narodowej, koordynator Roku w Polsce – Krzysztof Stanowski.
To drugi w tym roku tematyczny dodatek do naszego newslettera. Tematem poprzedniego by∏y
wybory do Parlamentu Europejskiego. Wszystkie
nasze gazetki dost´pne sà w punktach informacyjnych Eurodesk Polska oraz na stronie www.eurodesk.pl, zak∏adka Publikacje.

EURONIUSY
Nowa strategia polityki
m∏odzie˝owej
Komisja Europejska przyj´∏a nowà strategi´ polityki m∏odzie˝owej „Inwestowanie w m∏odzie˝ i mobilizowanie jej do dzia∏ania”. Strategia ma trzy podstawowe cele: 1) zwi´kszenie szans edukacyjnych
m∏odzie˝y i popraw´ ich sytuacji na rynku pracy,
2) umo˝liwienie wi´kszego zaanga˝owania obywatelskiego, 3) pog∏´bienie solidarnoÊci mi´dzy m∏odzie˝à a resztà spo∏eczeƒstwa. Strategia zwraca
szczególnà uwag´ na znaczenie pracy z m∏odzie˝à.
Przewiduje zwi´kszenie Êrodków na dzia∏ania, które obejmà takie dziedziny jak: edukacja, zatrudnienie, integracja spo∏eczna, aktywnoÊç obywatelska,
zdrowie, sport i wolontariat.
Strategia zosta∏a pozytywnie zaopiniowana przez
paƒstwa cz∏onkowskie na majowym posiedzeniu
Rady Unii Europejskiej. Ma byç jeszcze konsultowana z m∏odzie˝à. Pierwsze konsultacje mia∏y miejsce
w czasie tradycyjnego spotkania przedstawicieli
m∏odzie˝y ze wszystkich krajów UE i EFTA, które
organizowane sà w czasie unijnych prezydencji. Pe∏ny tekst strategii na stronie Komisji Europejskiej:
http://ec.europaeu/youth/news/news1458_en.htm.

Raport o m∏odzie˝y
Ujawnieniu strategii towarzyszy∏a publikacja pierwszego unijnego raportu o m∏odzie˝y w Europie.
Raport zawiera dane, statystyki i analizy sytuacji
m∏odych osób w Europie. Porusza zagadnienia
z zakresu edukacji, zatrudnienia, aktywnego obywatelstwa. Porównuje warunki i style ˝ycia m∏odych Europejczyków. Ma tylko wersj´ angielskà:
http://ec.europa.eu/youth/news/doc/new_strategy/youth_report_final.pdf

2011 – Europejski Rok
Wolontariatu?
Wszystko na to wskazuje. Propozycj´ by wolontariat by∏ motywem przewodnim europejskiego roku
2011, z∏o˝y Radzie UE i Parlamentowi Europejskiemu Komisja Europejska, która na promocj´ i dzia∏ania prowadzone w ramach roku zamierza przeznaczyç 8 milionow euro. Decyzja to wyraz wagi,
jakà Unia Europejska przywiàzuje do wolontariatu
zagranicznego. Paƒstwa cz∏onkowskie UE zgodnie
uznajà, ˝e praca spo∏eczna w innym europejskim
kraju s∏u˝y rozwojowi spo∏ecznemu i ekonomicznemu Europy i zwi´kszeniu mobilnoÊci Europejczyków – a to jeden z wa˝niejszych celów unijnej
polityki m∏odzie˝owej.
Dlatego UE planuje poszerzaç istniejàce i tworzyç
nowe programy wolontariatu, prowadziç dzia∏ania
zmierzajàce do poprawy jakoÊci projektów wolontariackich i uznawalnoÊci umiej´tnoÊci zdobytych
w ich trakcie oraz szkoliç pracowników m∏odzie˝owych. Chce te˝ promowaç wolontariat i zwi´kszaç ÊwiadomoÊç jego pozytywnych skutków. Temu celowi ma s∏u˝yç Europejski Rok Wolontariatu,
co do którego ostatecznà decyzj´ Rada i Parlament
podejmà na poczàtku przysz∏ego roku.

Kryzys nie; wspó∏praca tak
Kraje cz∏onkowskie UE zacieÊnià wspó∏prac´
w dziedzinie szkoleƒ i edukacji. To odpowiedê na
kryzys gospodarczy i wyzwania stojàce przed Europà – brak wykwalifikowanej si∏y roboczej, starzenie si´ spo∏eczeƒstw i globalizacj´. Ministrowie
paƒstw cz∏onkowskich odpowiedzialni za edukacj´
okreÊlili bie˝àce priorytety i d∏ugoterminowà strategi´ dzia∏ania.
Wi´cej informacji: http://ec.europa.eu/education/news/news1383_en.htm

Jak walczyç z bezrobociem
Wi´cej szkoleƒ i sta˝y przyuczajàcych do zawodu,
promowanie mobilnoÊci pracowników, pomoc
osobom bezrobotnym i m∏odym w rozpocz´ciu
w∏asnej dzia∏alnoÊci – to 3 z 10 sposobów na zwalczanie bezrobocia, które wypracowali uczestnicy
majowego szczytu poÊwi´conego rosnàcemu bezrobociu w UE. W szczycie uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, pracodawców
i zwiàzków zawodowych. Wypracowane przez
nich rekomendacje b´dà omawiane podczas
czerwcowej Rady Europejskiej.

Polski projekt nagrodzony
Studenci z Krakowa zdobyli „Europejskà nagrod´
im. Karola Wielkiego dla m∏odzie˝y” przyznawanà
za najlepsze projekty m∏odzie˝owe. Zwyci´ski
projekt nosi tytu∏ „YOUrope needs YOU”. Studenci z krakowskiego oddzia∏u Europejskiego Forum
Studentów AEGEE wspólnie ze studentami z Niemiec, Holandii, Hiszpanii i Turcji prowadzà nowatorskie warsztaty i spotkania na tematy europejskie
w szko∏ach.
Konkurs organizujà Parlament Europejski i Fundacja Nagroda im. Karola Wielkiego w Akwizgranie.

Nagroda przyznawana jest za projekty m∏odzie˝y
w wieku 16-30 lat, które u∏atwiajà porozumienie
i wspó∏prac´ mi´dzy obywatelami krajów europejskich oraz budujà poczucie europejskiej to˝samoÊci. Do nagrody mo˝na m.in. zg∏aszaç projekty realizowane w czasie wymian m∏odzie˝y, projekty internetowe, inicjatywy i wydarzenia m∏odzie˝owe.
Nagroda za pierwsze miejsce wynosi 5 tys. euro.
Opis konkursu znajduje si´ w bazie programów
Eurodesk Polska.

Karta przezornego Europejczyka
Wyje˝d˝asz do innego unijnego kraju? Unia przypomina: zabierz ze sobà Europejskà Kart´ Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). To bezp∏atna karta, dzi´ki której mo˝na korzystaç z publicznej s∏u˝by zdrowia w 31 krajach Europy na takich samych zasadach
jak mieszkaƒcy tych krajów. Kart´ wprowadzono
w 2004 r. Obecnie korzysta z niej ponad 180 mln Europejczyków, czyli jedna trzecia mieszkaƒców
paƒstw, w których obowiàzuje. Najwi´kszà popularnoÊcià cieszy si´ w Norwegii, Lichtensteinie, W∏oszech, Szwajcarii, Austrii i Czechach. Najmniejszà
– na ¸otwie, w Bu∏garii, Grecji, Rumunii i w Polsce.
Za dystrybucj´ i promocj´ kart w naszym kraju
odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowa –
www.nfz.gov.pl. Szczegó∏owe informacje o EKUZ
tak˝e na stronie Komisji Europejskiej:
http://ehic.europa.eu.

ZDARZY¸O SI¢ W EUROPIE
Dzieƒ solidarnoÊci mi´dzy
pokoleniami
Unijny kalendarz wzbogaci∏ si´ o kolejny europejski
dzieƒ – solidarnoÊci i wspó∏pracy mi´dzy pokoleniami. B´dzie obchodzony 29 kwietnia. Ma przyczyniç si´ do zwi´kszenia zrozumienia, zaufania
i dialogu mi´dzy pokoleniami.
Z tà solidarnoÊcià i zaufaniem nie jest jednak tak êle.
Jak wynika z badania Eurobarometru, przeprowadzonego z okazji tegorocznego Dnia, m∏odzie˝
w Unii Europejskiej docenia rol´, jakà w spo∏eczeƒstwie pe∏nià osoby starsze. M∏odsze i starsze pokolenia raczej si´ rozumiejà i darzà zaufaniem. Widzà
jednak potrzeb´ dodatkowych dzia∏aƒ wspierajàcych dobre stosunki mi´dzy pokoleniami oraz pozwalajàcych osobom starszym zachowaç aktywnoÊç i niezale˝noÊç. Raport z badania: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_269_sum. pdf

Krzyczeli za Europà
Nietypowy happening zorganizowali 30 kwietnia
m∏odzi zwolennicy Unii Europejskiej w Mediolanie,
Berlinie i Pradze. Wyszli na ulice i... krzyczeli ile si∏
w p∏ucach. Po co? By pokazaç swoje poparcie dla
wolnoÊci, którà oferuje zjednoczona Europa. Wydarzenie na ˝ywo relacjonowa∏a MTV.
Do akcji „Europo, s∏yszysz mnie?” mo˝e przy∏àczyç
si´ ka˝dy, np. wysy∏ajàc zdj´cie, film lub zabierajàc
g∏os w dyskusji w serwisie Twitter. Szczegó∏y (po
polsku) na www.caneuhearme.eu

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

Opis

Kontakt

Granty na rozwój bibliotek publicznych
z terenów wiejskich i miejscowoÊci
do 20 tys. mieszkaƒców

Fundacja Rozwoju Spo∏eczeƒstwa Informacyjnego
ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa
Tel.: +48 22 436 67 50
frsi@frsi.org.pl, www.frsi.org.pl

Konkurs dla studentów i m∏odych twórców
w dziedzinie multimediów
na innowacyjne projekty w dziedzinie
e-contentu i designu

UROPRIX Top Talent Office
ICNM International Center for New Media,
Moosstrasse 43a, A-5026 Salzburg, Austria
Tel.: +43 662 630408 Fax: +43 662 630408-22
office@europrix.org, www.europrix.org

Nagroda w postaci sta˝u w biurze pos∏a
Parlamentu Europejskiego lub innej instytucji
europejskiej dla m∏odych osób w∏àczajàcych
si´ w dzia∏alnoÊç na rzecz komunikacji
i integracji europejskiej

EYP European Youth Parliament
Sophienstr. 28-29, D-10178 Berlin, Niemcy
Tel.: +49 30 97 00 50 95 Fax: +49 30 97 00 50 96
info@eypej.org, www.eypej.org

Nagroda przyznawana dziennikarzom
zaanga˝owanym w kwestie praw cz∏owieka,
demokracji i rozwoju

Prix Lorenzo Natali
70, boulevard de Reuilly, F-75012 Pary˝, Francja
Tel.: +33 1 40 04 99 33 Fax: +33 1 34 29 44 77
info@nataliprize2008.eu, www.nataliprize2008.eu
European Central Bank
Kaiserstrasse 29, D-60311, Frankfurt nad Menem, Niemcy
Tel.: +49 69 13 44 0 Fax: +49 69 13 44 60 00
info@ecb.int, www.ecb.int

30.06.2009

Sta˝e krótkoterminowe w Europejskim
Banku Centralnym dla ekonomistów
pracujàcych w Êrodowisku akademickim,
bankach centralnych i instytucjach
badawczych

Mi´dzynarodowy konkurs na esej
dla m∏odzie˝y

M∏odzie˝owy konkurs na esej na temat
Rola nauki w budowaniu lepszego Êwiata

Goi Peace Foundation
1-4-5 Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokio 102-0093, Japonia
Tel.: +03 3265-2071 Fax: +03 3239-0919
info@goipeace.or.jp, www.goipeace.or.jp

Konkurs dla uczniów w wieku 16-18 lat,
dotyczàcy rozwoju spo∏ecznego w Afryce

EUN European Schoolnet
Rue de Trčves 61, B-1000 Bruksela, Belgia
Tel.: +32 2 790 7575 Fax: +32 2 790 7585
info@eun.org, www.eun.org

Stypendia, umo˝liwiajàce odbycie
kilkumiesi´cznej praktyki w biurach
niemieckich pos∏ów przed 30 rokiem ˝ycia

Ambasada Niemiec w Warszawie
ul. Dàbrowiecka 30, 03-932 Warszawa
Tel.: +48 22 58 41†700 Fax: +48 22 58 41 739
info@ambasadaniemiec.pl, www.ambasadaniemiec.pl

Stypendia na dofinansowanie udzia∏u
w mi´dzynarodowych kongresach,
sympozjach i konferencjach naukowych dla
pracowników lub doktorantów w szko∏ach
wy˝szych lub w instytucjach badawczych

Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ul. Nowy Âwiat 72, 00-330 Warszawa
Tel.: +48 22 657 27 18 Fax: +48 22 657 28 26
sekretariat@tnw.waw.pl, www.tnw.waw.pl

Wsparcie dla lokalnych organizacji na
prowadzenie programów stypendialnych
dla studentów

Akademia Rozwoju Filantropii
ul. Marsza∏kowska 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

Konkurs dziennikarski dotyczàcy ochrony
i promocji dziedzictwa kulturowego
dla dziennikarzy z krajów UE i Basenu
Morza Âródziemnego

Anna Lindh Foundation
P.O. Box 732 El Mansheia, Aleksandria 21111- Egipt
info@euromedalex.org, www.euromedalex.org/journalist-award

Dotacje dla niekomercyjnych instytucji
oÊwiatowych i stowarzyszeƒ z miejscowoÊci
do 20 tys. mieszkaƒców na rozwój
programów nauczania angielskiego poza
regularnymi zaj´ciami szkolnymi

Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida
ul. RzemieÊlnicza 3, 13-100 Nidzica
Tel.: (89) 625 22 26 Fax: (89) 625 43 37
www.nida.pl

Wsparcie projektów promujàcych
demokracj´ i wspó∏prac´ kulturalnà
w Europie

ECF European Cultural Foundation
Jan van Goyenkade 5, NL-1075 HN Amsterdam, Holandia
Tel.: +31 (0) 20 573 38 68 Fax: +31 (0) 20 675 22 31
eclaassen@eurocult.org, www.eurocult.org

Termin sk∏adania wniosków
Program Rozwoju Bibliotek

28.06.2009
EUROPRIX
- nagroda dla wybitnie uzdolnionych

30.06.2009
Nagroda dla M∏odego Europejczyka
Roku

30.06.2009
Nagroda im. Lorenzo Natali
dla dziennikarzy
30.06.2009
Program stypendialny im. Wima
Duisenberga

30.06.2009
M∏odzie˝owy Konkurs o Rozwoju
Mi´dzynarodowym
30.06.2009
Praktyki u niemieckich deputowanych
- Mi´dzynarodowe Stypendium
Parlamentarne
30.06.2009
Stypendia konferencyjne

30.06.2009
Agrafka Agory

01.07.2009
Nagroda Dziennikarska
Euromed Heritage
15.07.2009
English Teaching Program

15.07.2009
Granty na projekty kulturowe
31.07.2009

NIE PRZEGAP TERMINÓW

Program
Termin sk∏adania wniosków
Europejski konkurs na scenariusz
NISI MASA

Opis

Kontakt

Konkurs na scenariusz dla m∏odych
filmowców z osiemnastu paƒstw UE
i krajów sàsiedzkich

NISI MASA (European office)
10, rue de l’Echiquier, F-75010 Pary˝, Francja
Tel.: +33 (0 )1 53 34 62 78 Fax: +33 (0 ) 1 53 34 62 78
contest@nisimasa.com,
www.nisimasa-scriptcontest.eu/contact.htm

Granty na dzia∏ania zwiàzane z indywidualnà
mobilnoÊcià, projektami wielostronnymi
czy dzia∏aniami na rzecz wsparcia
przejrzystoÊci i uznawalnoÊci kwalifikacji
oraz kompetencji

DG EAC B - Lifelong Learning Programme
DG Education and Culture European Commission
200, rue de la Loi, B-1049 Bruksela, Belgia
Tel.: +32 2 299 11 11
eacea-info@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html

Program socjalnych stypendiów adresowany
do maturzystów z terenów wiejskich oraz
ma∏ych miasteczek

Fundacja Edukacyjna Przedsi´biorczoÊci
ul. Sterlinga 27/29, 90-212 ¸ódê
Tel.: +48 42 632-59-91 Fax: +48 42 630-27-81
fep@fep.lodz.pl, www.stypendia-pomostowe.pl

Dotacje na pokrycie kosztów zwiàzanych
z bie˝àcà dzia∏alnoÊcià i rozwojem
organizacji

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

Wsparcie dzia∏aƒ na rzecz rozwoju
i mobilnoÊci naukowców na wszystkich
etapach kariery zawodowej

IPPT PAN
Âwi´tokrzyska 21, 00-049 Warszawa
Tel +48 22 828-7483 Fax: +48 22 828-5370
www.kpk.gov.pl/7pr/

Dotacje na projekty realizowane
we wspó∏pracy z partnerskà organizacjà
z co najmniej jednego kraju regionu (Europy
Ârodkowo-Wschodniej, Azji Centralnej,
Kaukazu)

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

Praktyki umo˝liwiajàce m∏odym ludziom
uzupe∏nienie wiedzy i umiej´tnoÊci
zdobytych podczas studiów o praktyczne
umiej´tnoÊci

European Ombudsman
1 Avenue du PrÈsident Robert Schuman
B.P. 403, F-67001 Strasburg, Francja
Tel.: +33 3 88 17 23 13 Fax: +33 3 88 17 90 62
euro-ombudsman@europarl.eu.int
http://www.europarl.europa.eu/ombudsman/default.htm

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

Program wspiera wymiany pomi´dzy
obywatelami europejskich miast w celu
wymiany doÊwiadczeƒ, opinii, nauki historii
i budowy wspólnej przysz∏oÊci

DG EAC D.4 - Town Twinning
DG Education and Culture European Commission
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

Kilkumiesi´czne praktyki dla absolwentów
studiów uniwersyteckich pragnàcych zdobyç
doÊwiadczenie w zakresie t∏umaczeƒ

DG Translation - European Commission
200 rue de la Loi, 1049 Bruksela, Belgia
dgt-recruitment-and-traineeships@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/dgs/translation/workingwithus/recruitment/index_
en.htm

31.07.2009
Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie
– Wspó∏praca polityczna
i innowacje w zakresie uczenia si´
przez ca∏e ˝ycie
(Dzia∏anie kluczowe 1)
14.08.2009
Stypendia Pomostowe

14.08.2009
Instytucje Obywatelskie
- Dotacje Instytucjonalne
17.08.2009
Ludzie (7.PR)
– Dzia∏ania Marie Curie
18.08.2009
Wschód-Wschód
– Mi´dzynarodowe projekty
w Polsce
24.08.2009
Praktyki w biurze Europejskiego
Rzecznika Praw Obywatelskich
31.08.2009

M∏odzie˝ w dzia∏aniu

01.09.2009
Europa dla obywateli
Akcja 1.1 Partnerstwo miast
01.09.2009

Praktyki w Komisji Europejskiej
– Praktyki dla t∏umaczy
01.09.2009

WYDARZENIA
Komisja przeciwko papierosom
Z okazji Âwiatowego Dnia bez Tytoniu (31 maja) w ponad 100 europejskich stacjach telewizyjnych ukaza∏y si´ spoty, w których m∏odzi ludzie
z humorem pokazujà, dlaczego nie warto si´gaç
po papierosa. Reklamówki to tak˝e element antynikotynowej kampanii Komisji Europejskiej
Help – Dla ˝ycia bez tytoniu. Autorzy kampanii
nie tylko zach´cajà do rzucenia palenia, ale te˝
oferujà pomoc tym, którzy zdecydowali si´ zerwaç z na∏ogiem. Strona kampanii www.help-eu.com dost´pna jest we wszystkich j´zykach
Unii Europejskiej.

Nagroda za promowanie ekologii
Budapeszt otrzyma∏ nagrod´ Europejskiego Tygodnia MobilnoÊci 2008. Jury przyzna∏o wyró˝nienie w´gierskiej stolicy za dzia∏ania na rzecz
zwi´kszenia ÊwiadomoÊci na temat zanieczyszczenia powietrza przez ruch uliczny oraz promowania ekologicznych rozwiàzaƒ. Nagrody
przyznano równie˝ portugalskiemu miastu Almada i Zagrzebowi, stolicy Chorwacji.
Kolejne obchody Europejskiego Tygodnia MobilnoÊci odb´dà si´ 16-22 wrzeÊnia 2009. Tematem kampanii b´dzie wp∏yw komunikacji miejskiej na zmiany klimatu. Wi´cej informacji po
angielsku i francusku na stronie: www.mobilityweek.eu.

Czym skorupka za m∏odu...
Komisja Europejska chce zach´ciç m∏odzie˝ do
aktywnego udzia∏u w promowaniu zdrowego
trybu ˝ycia. W ramach akcji Bàdê zdrowy, bàdê sobà m∏odzie˝ z ca∏ej Europy mo˝e dyskutowaç na
blogu Europejskiego Forum M∏odzie˝y lub wziàç
udzia∏ w konkursach – fotograficznym, filmowym i plastycznym. Zwyci´zcy otrzymajà zaproszenie do Brukseli na konferencj´ na temat
zdrowia m∏odzie˝y (9-10 lipca 2009 r.).
Badania pokazujà, ˝e wi´kszoÊç zachowaƒ
zdrowotnych kszta∏tuje si´ w dzieciƒstwie
i m∏odoÊci, a prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia we wczesnych latach mo˝e w przysz∏oÊci
uchroniç przed chorobami przewlek∏ymi. Wi´cej informacji na stronie: http://ec.europa. eu/health-eu/youth/index_en. htm.

INTERNET

Za wybór tekstów odpowiadajà periodyki specjalizujàce si´ w przeglàdach prasy z Francji,
W∏och, Portugali i Polski. Za wybór polskich artyku∏ów odpowiada tygodnik „Forum”. Adres
strony: www.presseurop.eu.

Twoje prawa w sieci
eYouGuide to przewodnik po prawach konsumentów w Unii Europejskiej korzystajàcych
z internetu. Informuje m.in. o prawie obowiàzujàcym przy zawieraniu umów, zakupach w sieci,
Êciàganiu muzyki, ochronie danych osobowych.
Przewodnik przypomina, ˝e konsumenci majà
prawo do przejrzystych informacji na temat cen
i warunków sprzeda˝y przed dokonaniem zakupu, decydowania, jak przetwarzane sà ich dane
osobowe, czy otrzymania przesy∏ki w ciàgu 30
dni od daty zakupu. Witryna ma trzy wersje j´zykowe – angielskà, niemieckà i francuskà. Znajduje si´ pod adresem http://ec.europa.eu/eyouguide.

Kàcik dla nauczycieli
Broszury, mapy, ksia˝ki, plakaty, quizy i inne materia∏y dydaktyczne o Unii Europejskiej zawiera
Teachers’ Corner. Witryna powsta∏a z myÊlà o nauczycielach, którzy szukajà inspiracji do prowadzenia lekcji na temat historii UE, dzia∏alnoÊci
unijnych instytucji, aktywnego obywatelstwa
i innych tematów europejskich. Materia∏y edukacyjne zosta∏y podzielone wed∏ug wieku
uczniów. Angloj´zycznà stron´ mo˝na znaleêç
pod adresem: http://europa.eu/teachers-corner/index_en.htm.

O migracjach w internecie
Unijnej polityce migracyjnej poÊwi´cony jest nowy unijny portal www.integration.eu. Ma s∏u˝yç
wymianie dobrych praktyk, umo˝liwiaç wymian´ poglàdów i doÊwiadczeƒ oraz informowaç –
o funduszach czy organizacjach szukajàcych
partnerów do projektów mi´dzynarodowych.
Witryna ma trzy wersje j´zykowe: angielskà,
niemieckà i francuskà.

Europejski Parlament Nauki
Dyskusj´ na temat nauki, badaƒ i zagadnieƒ spo∏eczno-politycznych z ekspertami i naukowcami
umo˝liwia Europejski Parlament Nauki –
www.science-parliament.eu. Strona powsta∏a
z inicjatywy niemieckiego miasta Akwizgranu
i tamtejszego Uniwersytetu RWTH. Ma niemieckà i angielskà wersj´ j´zykowà.

Europejski przeglàd prasy

Âwiatowa Biblioteka Cyfrowa

Powsta∏a na zlecenie Komisji Europejskiej witryna Presseurop oferuje dost´p do najciekawszych
artyku∏ów na tematy europejskie publikowanych w prasie europejskiej i mi´dzynarodowej.
Nowe artyku∏y publikowane sà codziennie. T∏umaczone sà na 10 j´zyków, w tym na polski. Informacje podzielone sà na dzia∏y tematyczne.

Zbiory w 40 j´zykach zawiera Âwiatowa Biblioteka Cyfrowa – www.wdl.org. W jej archiwach
znajdujà si´ manuskrypty, mapy, bia∏e kruki, filmy i nagrania z bibliotek i archiwów z ca∏ego
Êwiata. Twórcà biblioteki jest UNESCO. Internauci mogà z niej korzystaç bezp∏atnie i bez
ograniczeƒ. Nawigacja biblioteki ma siedem

wersji j´zykowych (m.in. angielskà, francuskà
i rosyjskà).

Wiedza przez ca∏e ˝ycie
Edukacji i szkoleniom w krajach Unii Europejskiej poÊwi´cona jest witryna Knowledge System
for Lifelong Learning. Zawiera przeglàd europejskich systemów edukacji, krajowych strategii
w zakresie uczenia si´ przez ca∏e ˝ycie oraz raportów z wdra˝ania programu „Edukacja i szkolenia 2010”. Strona powsta∏a z inicjatywy Komisji Europejskiej. Wi´cej informacji po angielsku:
www.kslll.net.

M∏odzie˝ o eurowyborach
Co m∏odzi ludzie sàdzà o wyborach do Parlamentu Europejskiego? Czy Parlament ma
wp∏yw na ˝ycie m∏odzie˝y? Odpowiedzi na te
pytania szukali twórcy reporta˝u „Eurowybory.
M∏odzie˝ ma g∏os”. Zdj´cia do reporta˝u zosta∏y nakr´cone w Starogardzie Gdaƒskim, Skierniewicach i w Warszawie przy okazji trzech
z ponad 120 eurolekcji, które konsultanci Eurodesk Polska przeprowadzili w ramach projektu
„M∏odzie˝ ma g∏os”. Reporta˝ znajduje si´ na
Youtube: www.youtube.com/watch? v=LdPItnXp_TA (cz´Êç pierwsza), www.youtube.com/
watch?v=U3whlz96nmo (cz´Êç druga).

PUBLIKACJE
Proces boloƒski pod lupà
Szkolnictwo wy˝sze w Europie 2009: post´p w realizacji za∏o˝eƒ procesu boloƒskiego – to tytu∏ najnowszego raportu europejskiej sieci o edukacji
Eurydice. Opracowanie dotyczy m.in. wprowadzenia trójstopniowej struktury w szkolnictwie
wy˝szym, Europejskiego Systemu Transferu
i Akumulacji Punktów (ECTS), suplementu do
dyplomu oraz mobilnoÊci studentów. Z raportu
wynika, i˝ post´p w realizacji procesu boloƒskiego jest wyraêny, a korzyÊci p∏ynàce ze wspó∏pracy europejskiej majà pozytywny wp∏yw na kszta∏cenie studentów. Raport w wersji angielskiej
i francuskiej znajduje si´ na stronie:
http://eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice/showPresentation?pubid=099EN

Komunikacja mi´dzykulturowa
dla zawodowców
Centrum szkoleniowe SALTO wyda∏o podr´cznik
na temat komunikacji mi´dzykulturowej dla osób
pracujàcych z m∏odzie˝à pt. Intercultural Communication Resource Pack. W publikacji m.in.
przyk∏ady projektów mi´dzykulturowych i porady
profesjonalistów na temat anga˝owania m∏odzie˝y
w dzia∏ania promujàce ró˝norodnoÊç kulturowà.
Publikacja ma angielskà wersj´ j´zykowà. Dost´pna jest w PDF-ie na stronie: www.salto-youth.net/
download/1789/Intercom%20Booklet.pdf

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;
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