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Szwed u steru
Kryzys gospodarczy, walka z bezrobociem, zmiany
klimatu – to trzy priorytety szwedzkiej prezydencji
w Unii Europejskiej. Szwedzi b´dà kierowaç pracami Unii do koƒca roku. Unijny ster przej´li od Czechów. Potem przejmà go Hiszpanie. A do polskiej
prezydencji zosta∏o ju˝ mniej ni˝ 700 dni, o czym
skrupulatnie informuje strona polskiej prezydencji:
http://prezydencjaue.gov.pl. Strona szwedzkiej prezydencji jest pod adresem: www.se2009.eu.

Unia pyta obywateli o mobilnoÊç
i nauk´ za granicà
W tym celu opracowa∏a internetowà ankiet´. Pyta
w niej m.in. o unijne witryny internetowe informujàce o nauce za granicà i mo˝liwoÊciach wyjazdu do
innego kraju. To szansa, by wyraziç swojà opini´ na
temat europejskiej strony Eurodesku (www.eurodesk.eu) i Europejskiego Portalu M∏odzie˝owego
(www.portalmlodziezowy.eu).
Ankieta zwiàzana jest z publikacjà zielonej ksi´gi
Komisji Europejskiej pt. „Promowanie mobilnoÊci
m∏odych ludzi w celach edukacyjnych”. Dokument
otwiera dyskusj´ na temat zwi´kszenia mo˝liwoÊci
nauki, wolontariatu i zdobywania doÊwiadczeƒ zawodowych za granicà.
Ankieta ma polskà wersj´ j´zykowà. Odpowiedzi
na jej pytania zajmujà nie wi´cej ni˝ 5 minut. B´dzie
dost´pna do 15 grudnia 2009 r. pod adresem:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?
form=greenpaper&lang=pl

M∏odzie˝ dyskutuje o strategii UE
Nowa unijna strategia polityki m∏odzie˝owej by∏a
g∏ównym tematem spotkania m∏odzie˝y, które pod
koniec czeskiej prezydencji odby∏o si´ w Pradze.
W konkluzjach ze spotkania uczestnicy zwrócili
uwag´ na ogólnikowoÊç i niejasnoÊç dokumentu.
Narzekali na brak konkretów – sposobów realizacji za∏o˝onych celów i metod mierzenia stopnia ich
realizacji. Postulowali, by m∏odzie˝ by∏a w wi´kszym stopniu zaanga˝owana w tworzenie, realizacj´ i monitoring strategii.
G∏ówne cele ujawnionej w maju tego roku nowej
strategii polityki m∏odzie˝owej UE „Inwestowanie
w m∏odzie˝ i mobilizowanie jej” (http://ec.europa.eu/youth/news/news1458_en.htm) to zwi´kszenie szans edukacyjnych i poprawa sytuacji m∏odzie˝y na rynku pracy, zwi´kszenie mo˝liwoÊci zaanga˝owania obywatelskiego i pog∏´bienie solidarnoÊci
mi´dzy m∏odzie˝à a resztà spo∏eczeƒstwa.
Oprócz unijnej strategii delegaci m∏odzie˝y
z paƒstw UE, EFTA i krajów kandydujàcych dyskutowali o wolontariacie, edukacji, aktywnoÊci obywatelskiej, informacji m∏odzie˝owej, zatrudnieniu,
przedsi´biorczoÊci, kreatywnoÊci, wykluczeniu
spo∏ecznym i zdrowiu. Wnioski z dyskusji na stronie: http://ec.europa.eu/youth/news/doc/conclusion
_cz_presidency/conclusions-of-the-youth-event.pdf

Kryzys, m∏odzie˝, bezrobocie
RoÊnie bezrobocie wÊród m∏odych Europejczyków. W pierwszym kwartale tego roku w UE by∏o
5 milionów bezrobotnych w wieku 15-24. To
18.3% wszystkich obywateli UE w tym wieku
i o ponad 10 punktów procentowych wi´cej ni˝
wynosi Êrednia stopa bezrobocia w UE.
Bezrobocie wÊród m∏odzie˝y roÊnie w Unii ponad
dwa razy szybciej, ni˝ wynosi przyrost wszystkich
bezrobotnych. Najwi´cej m∏odych bezrobotnych
przyby∏o w krajach ba∏tyckich, najmniej – w Niemczech i w Polsce.

Bezrobocie, Unia, zaufanie
Wraz ze wzrostem bezrobocia rosnà te˝ oczekiwania Europejczyków wobec roli Unii w przeciwdzia∏aniu jego skutkom. Tak wynika z najnowszego
badania Eurobarometru. 72% Europejczyków liczy, ˝e dzi´ki Unii bezrobocie si´ zmniejszy. Co
prawda o istnieniu Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego (EFS), za pomocà którego Unia walczy
z kryzysem na rynku pracy, wie tylko co trzeci Europejczyk, ale ju˝ pozytywne skutki dzia∏aƒ UE
zwi´kszajàcych zatrudnienie odczuwa 72% respondentów. Te dzia∏ania to m.in. mikrokredyty dla
osób rozpoczynajàcych w∏asnà dzia∏alnoÊç gospodarczà i ca∏kowite finansowanie szkoleƒ pracowników w ramach EFS. Komisja wezwa∏a te˝ paƒstwa
cz∏onkowskie do stworzenia 5 milionów miejsc
praktyk zawodowych dla absolwentów szkó∏.
Wyniki badaƒ Eurobarometru: http://ec.europa.eu/
public_opinion/index_en.htm

Europa 21-go wieku?
Rewolucyjne zmiany czekajà u˝ytkowników
unijnego portalu Europa. Nowa wersja unijnego
portalu ma byç dowodem na „pozbawiony letargu
i biurokratycznego balastu”, sposób patrzenia na
komunikacj´ przez internet. Wi´cej! Ma wprowadziç Uni´ Europejskà w XXI wiek. Czy wprowadzi? Nowa wersja unijnego portalu ma pojawiç si´
w sieci w ciàgu kilku tygodni.

Nauczyciele bez motywacji
Nauczyciele w Unii Europejskiej nie majà motywacji do lepszej pracy. Skar˝à si´ te˝ na z∏e zachowanie uczniów. Tak wynika z raportu OECD i Komisji
Europejskiej. Na brak motywacji do podniesienia
poziomu nauczania narzeka 3 na 4 nauczycieli.
W 3 na 5 szkó∏ lekcje sà przerywane z powodu z∏ego zachowywania uczniów. Badanie przeprowadzono w 23 krajach UE, w tym w Polsce. W ka˝dym kraju wybrano losowo oko∏o 200 szkó∏. Jeden
kwestionariusz wype∏nia∏ dyrektor, drugi – 20 losowo wybranych pedagogów. W Unii Europejskiej
pracuje ponad 6 milionów nauczycieli.

Terminatorzy z Erasmusa
Sporà popularnoÊcià cieszy si´ nowy unijny program „Erasmus dla m∏odych przedsi´biorców”. Od
poczàtku roku wnioski w programie z∏o˝y∏o ponad
700 m∏odych przedsi´biorców. Fakt ten cieszy wiceprzewodniczàcego Komisji Europejskiej Güntera

Verheugena. „Erasmus dla m∏odych przedsi´biorców”
stwarza nowe mo˝liwoÊci dla biznesu, co w dobie kryzysu gospodarczego ma szczególne znaczenie.
„Erasmus dla m∏odych przedsi´biorców” finansuje
wyjazdy poczàtkujàcych biznesmenów do pracy
u boku doÊwiadczonego przedsi´biorcy z tej samej
bran˝y w innym unijnym kraju. Grant pokrywa
koszty podró˝y i utrzymania. Opis programu znajduje si´ w bazie Eurodesk Polska: www.eurodesk.
pl/index2.php?go=program_details&c_outid=PL001
0000586

Erasmusowcy spoza Europy
Z dobrodziejstw Erasmusa korzystajà nie tylko biznesmeni. Komisja Europejska poinformowa∏a, ˝e
z grantów innego erasmusowego komponentu –
Erasmusa Mundusa – skorzysta w latach 2009-2010
blisko10 tys. osób. Zdecydowana wi´kszoÊç z nich
to studenci i nauczyciele akademiccy spoza Unii Europejskiej, którzy b´dà uczyç – si´ lub innych – na
europejskich uczelniach. Wi´cej o Mundusie:
http://www.eurodesk.pl/index2.php?go=program_details&c_outid=PL0010000145

Uczelnie ze znakami jakoÊci
Tylko jedna polska uczelnia wy˝sza otrzyma∏a unijny znak jakoÊci za wspieranie mobilnoÊci studentów. Wyró˝nienie przyznawano uczelniom stosujàcym jeden z dwóch unijnych instrumentów u∏atwiajàcych uznawanie zagranicznych studiów
i kwalifikacji zdobytych w innym europejskim kraju – Europejski System Transferu i Akumulacji
Punktów (ECTS) oraz Suplementy do dyplomu
(DS). Nagrod´ za stosowanie ECTS otrzyma∏a
Politechnika ¸ódzka.
O unijne znaki jakoÊci ECTS i DS mogà si´ ubiegaç
uczelnie posiadajàce kart´ Erasmusa. W tym roku
Komisja Europejska przyzna∏a je 75 uczelniom z 16
krajów. 17 z nich to uczelnie czeskie. Pe∏na lista
laureatów znajduje si´ na stronie:
europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=
IP/09/907&format=HTML&aged=0&language=EN

Rozstrzygni´cie konkursu
dla m∏odych dziennikarzy
Maciej Zasada zosta∏ zwyci´zcà polskiej edycji europejskiego konkursu dla m∏odych dziennikarzy
„Poszerz swoje horyzonty”. Jury nagrodzi∏o artyku∏ o Polkach pracujàcych we W∏oszech „Bliskim
lepiej nie mówiç” opublikowanym na stronie
www.infotuba.pl. „Do W∏och przyje˝d˝ajà, aby opiekowaç si´ starszymi osobami. Bez znajomoÊci j´zyka,
z ma∏à iloÊcià pieni´dzy, d∏ugami w kraju i nadziejà na
uczciwà prac´. Rodzinom mówià, ˝e czujà si´ jak
w raju. (...) Praca jak ka˝da inna. Jednak prawda
ukryta jest w ich ∏zach. Tylko one wiedzà jak jest naprawd´. Poni˝ane, oszukiwane, cz´sto pracujàce ponad si∏y, swojà prac´ traktujà jak wi´zienie” – to fragment nagrodzonej pracy. Nagrodà dla zwyci´zców
krajowych edycji konkursu jest wycieczka do Berlina. Informacje o konkursie na stronie: www.EUjournalist-award.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
Termin sk∏adania wniosków
Wschód-Wschód - Mi´dzynarodowe
projekty w Polsce

24.08.2009
Fundusz Wymiany Kulturalnej
28.08.2009
Dzia∏anie przygotowawcze
w dziedzinie sportu

Opis

Kontakt

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

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

Dotacje na dwustronne projekty wymiany
kulturalnej z Norwegià, Islandià,
Lichtensteinem

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie PrzedmieÊcie 15/17, Warszawa 00-071
www.mkidn.gov.pl

Wsparcie mi´dzynarodowych projektów
realizujàcych priorytety „Bia∏ej ksi´gi
na temat sportu”

DG EAC D.3 - Sport Unit DG Education and Culture
European Commission, 1049 Bruksela, Belgia
Fax: +32 295 77 47
eac-info@ec.europa.eu, http://ec.europa.eu/sport/index_en.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

Wsparcie dla sieci europejskich i organizacji
pozarzàdowych na projekty w zakresie
„Restrukturyzacji, dobrego samopoczucia
w pracy i uczestnictwa finansowego”

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/index_en.html

Wsparcie spotkaƒ mieszkaƒców miast z Unii
Europejskiej w celu wymiany doÊwiadczeƒ,
opinii, nauki historii i budowy wspólnej
przysz∏oÊci

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

Wsparcie dla projektów informacyjnych,
których celem b´dzie zwi´kszenie
znajomoÊci Parlamentu Europejskiego; jego
roli i sposobu dzia∏ania

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce
ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa
Tel.: +48 22 595 24 70 Fax: +48 22 595 24 80
epwarszawa@europarl.europa.eu

Wsparcie finansowe na wspó∏prac´
kulturalnà, wymiany naukowe i badania,
edukacj´, wymiany m∏odzie˝owe
i wspó∏prac´ transgranicznà

Mi´dzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
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/

Fundusze dla organizacji non-profit
z miejscowoÊci do 20 tys. mieszkaƒców
na projekty edukacyjne adresowane
do dzieci

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego
Al. Jerozolimskie 7, 00-495 Warszawa
Tel.: +48 22 59 65 735
fundacja@fundacja-steczkowskiego.pl,
www.fundacja-steczkowskiego.pl

Dofinansowanie wyjazdów kadry
nauczycielskiej zaanga˝owanej

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

Dofinansowanie wyjazdów kadry
nauczycielskiej zaanga˝owanej w kszta∏cenie
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

Dotacje na dzia∏ania na rzecz ochrony
przyrody, dzia∏ania zwiàzane z zarzàdzaniem
w zakresie Êrodowiska oraz kampanie
informacyjne i komunikacyjne

DG Environment - LIFE Unit European Commission
200 rue de la Loi, B-1049 Bruksela, Belgia
Fax: +32 2 292 17 87
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/lifeunit.htm

31.08.2009
M∏odzie˝ w dzia∏aniu

01.09.2009
PROGRESS (2007-2013) Program na
rzecz zatrudnienia i solidarnoÊci
spo∏ecznej
01.09.2009
Europa dla obywateli
Akcja 1.1 Partnerstwo miast

01.09.2009
Granty Parlamentu Europejskiego na
projekty informacyjne
01.09.2009
Mi´dzynarodowy Fundusz
Wyszehradzki - Ma∏e granty
01.09.2009
Na dobry poczàtek
- konkurs dla organizacji

07.09.2009
Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie
– Comenius
15.09.2009
Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie
– Grundtvig
15.09.2009
LIFE+ (2007-2013)

15.09.2009

NIE PRZEGAP TERMINÓW

Program
Termin sk∏adania wniosków
IIC ECP - wspó∏praca w zakresie
szkolnictwa wy˝szego i szkolenia
zawodowego pomi´dzy UE a Australià,
Japonià i Koreà Po∏udniowà

Opis

Kontakt

Fundusze na wspó∏prac´ obywateli UE i
obywateli Australii, Japonii i Korei
Po∏udniowej

DG EAC B.6 - International Cooperation
DG Education and Culture European Commission
200 rue de la Loi , B-1049 Bruksela, Belgia
eac-3C-cooperation@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc
74_en.htm

Wsparcie wspó∏pracy kulturalnej, wymian
naukowych i badaƒ, edukacji, wymian
m∏odzie˝owych i wspó∏pracy transgranicznej

Mi´dzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
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

Celem konkursu jest promocja wspó∏pracy
mi´dzy szko∏ami a organizacjami
pozarzàdowymi; szkó∏ kszta∏tujàcych w
uczniach prospo∏ecznà postaw´ oraz
wspierajàcych aktywnoÊç obywatelskà

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

Wsparcie mi´dzynarodowej wspó∏pracy
dotyczàcej rozwoju mechanizmów
infobrokeringu w dziedzinie kszta∏cenia i
szkolenia

DG Education and Culture - Lifelong learning: contribution
to the Lisbon process
MADO 9/14, B-1049 Bruksela, Belgia
EAC-CALLEBPP@EC.EUROPA.EU,
http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/2609/index_en.html

Granty dla organizacji pozarzàdowych na
projekty z zakresu edukacji, kultury, sztuki
i polityki spo∏ecznej

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
ul. Traugutta 7/9, 00-950 Warszawa
Tel.: +48 22 826 90 51 Fax: +48 22 826 90 51
www.citibank.pl/poland/kronenberg

Dotacje na mi´dzynarodowe dzia∏ania
m∏odzie˝owe podejmowane przez krajowe
lub mi´dzynarodowe organizacje
m∏odzie˝owe

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

Fundusze na przeprowadzanie sesji
studyjnych lub mi´dzynarodowych
projektów edukacyjnych przez pozarzàdowe
organizacje m∏odzie˝owe, sieci i inne
struktury zaanga˝owane w prac´ z
m∏odzie˝à

European Youth Centrem Council of Europe
30 rue Pierre de Coubertin, F - 67000 Strasburg, Francja
Tel.: + 333 88 41 23 00 Fax: + 333 88 41 27 77
youth@coe.int,
www.eycb.coe.int/eycbwwwroot/index.asp?language=eng&url=/eycb
wwwroot/eng/eyc.asp

Wsparcie inicjatyw spo∏ecznych s∏u˝àcych
wyrównywaniu szans edukacyjnych
m∏odzie˝y z terenów wiejskich i ma∏ych
miast do 20 000 mieszkaƒców

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

Wsparcie wspó∏pracy mi´dzy w∏adzami
lokalnymi, organizacjami pozarzàdowymi,
instytucjami kulturalnymi z Rosji i paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej

Delegation of the European Commission to Russia
Kadashevskaya nab. 14/1, 119017 Moskwa, Rosja
Tel.: (+7 495) 721 20 00 Fax: (+7 495) 721 20 20
delegation-russia-ibppcult@ec.europa.eu,
www.delrus.ec.europa.eu

Wsparcie wspó∏pracy Unii Europejskiej
z krajami partnerskimi w zakresie
szkolnictwa wy˝szego poprzez wymiany
studentów i pracowników naukowych

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

Dofinansowanie projektów s∏u˝àcych
dzieleniu si´ polskimi doÊwiadczeniami w
zakresie transformacji ustrojowej oraz
budowaniu dobrych stosunków z krajami
by∏ego bloku wschodniego

Fundacja Edukacja dla Demokracji
ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
Tel.: +48 22 635 40 06 Fax: +48 22 635 40 06
edudemo@edudemo.org.pl, www.edudemo.org.pl

15.09.2009
Mi´dzynarodowy Fundusz
Wyszehradzki - Standardowe Granty
15.09.2009
Otwarta Szko∏a

15.09.2009
Polityka i praktyka oparte na
dowodach: tworzenie sieci skupiajàcych
inicjatywy w zakresie infobrokeringu
29.09.2009
Dotacje Fundacji Kronenberga
30.09.2009

Europejska Fundacja M∏odzie˝y
- granty na mi´dzynarodowe
dzia∏ania m∏odzie˝owe
01.10.2009
Mi´dzynarodowe dzia∏ania m∏odzie˝y
we wspó∏pracy z Europejskimi
Centrami M∏odzie˝y

01.10.2009
Równaç szanse - Regionalny Konkurs
Grantowy
10.10.2009
Wsparcie inicjatyw wspó∏pracy
kulturalnej - UE-Rosja

12.10.2009
Erasmus Mundus External
Cooperation Window
15.10.2009
RITA - Przemiany w Regionie

15.10.2009

WYDARZENIA
Innowacja i kreatywnoÊç
w r´kach m∏odych

rozszerzenie strefy euro i zmniejszenie op∏at
roamingowych. Liczàca 44 strony broszura jest
dost´pna po angielsku pod adresem: http://ec.
europa.eu/publications/booklets/others/82/en.pdf

To tytu∏ mi´dzynarodowej konferencji, która
odb´dzie si´ 2-4 grudnia 2009 r. w Reykjaviku
na Islandii. Weêmie w niej udzia∏ m∏odzie˝ oraz
przedstawiciele Êwiata akademickiego i polityki.
Wyk∏ady b´dà dotyczyç m.in. edukacji artystycznej, przedsi´biorczoÊci i alternatywnych
metod nauczania. Rejestracja trwa do 1 listopada 2009 r. Uczestnicy muszà pokryç wszystkie
koszty zwiàzane z udzia∏em w konferencji. Wi´cej informacji na stronie: www.yourhost.is/ichy
2009

M∏odzie˝ romska w dzia∏aniu

Zasadê unijne drzewo

Trendy w europejskiej edukacji

Pi´ç tysi´cy drzew chce zasadziç Komisja Europejska wspólnie z m∏odzie˝à z 10 unijnych krajów. Polska jest jednym z nich. Aby wziàç udzia∏
w akcji, trzeba mieç 15-29 lat i zarejestrowaç
si´ na stronie www.clickatree.eu. Ka˝dy, kto
otrzyma unijnà sadzonk´, musi umieÊciç na
stronie fotografi´ przedstawiajàcà zasadzone
drzewo. Najciekawsze zdj´cia wybiorà w g∏osowaniu internauci. Dziesi´ç osób, które zdob´dà
najwi´cej g∏osów, weêmie udzia∏ w ekologicznym obozie. Strona ma polskà wersj´ j´zykowà.

Wzrost liczby przedszkolaków i studentów
i wyd∏u˝enie czasu obowiàzkowej nauki – to
najwa˝niejsze pozytywne trendy w europejskiej
edukacji – zdaniem autorów raportu Kluczowe
dane o edukacji w Europie 2009. WÊród wyzwaƒ
i zagro˝eƒ raport wymienia malejàcà liczb´ nauczycieli i dzieci w wieku szkolnym. Autorzy
zwracajà uwag´ na rosnàcà autonomi´ szkó∏.
Opracowanie przygotowa∏a Eurydice, europejska sieç informacji o systemach edukacji. Streszczenie publikacji po polsku w dokumencie pdf:
www.eurydice.org.pl/files/KD2009.pdf

Pracy z m∏odzie˝à pochodzenia romskiego poÊwi´cona jest broszura pt. M∏odzie˝ w dzia∏aniu
i spo∏ecznoÊç romska. Mo˝na w niej znaleêç rozdzia∏y poÊwi´cone historii Romów, przyk∏ady
projektów z udzia∏em m∏odzie˝y romskiej oraz
pomys∏y, jak zaanga˝owaç ich w dzia∏ania. Broszura powsta∏a z myÊlà o liderach m∏odzie˝owych oraz osobach promujàcych program
„M∏odzie˝ w dzia∏aniu”. Jest dost´pna po angielsku na stronie: www.salto-youth.net/romabooklet

Graj z MTV i Europà
Konkursy, gry i spoty telewizyjne sk∏adajà si´ na
kampani´ o zmianach klimatycznych. Akcja ma
pokazaç m∏odzie˝y znaczenie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i odnawialnych êróde∏
energii. Do wspó∏pracy Komisja zaprosi∏a MTV
i znanych artystów – w Sztokholmie odb´dzie
si´ koncert Mobyíego.
Do kampanii mo˝e przy∏àczyç si´ ka˝dy. Na
stronie internetowej www.mtvplay4climate.eu
mo˝na utworzyç swój profil i... zaczàç dzia∏aç.
Zach´ciç znajomych do udzia∏u w akcji, nakr´ciç
film, rozwiàzywaç cotygodniowy test. Za aktywnoÊç otrzymuje si´ punkty. To one sà przepustkà do nagrody – dwudniowej wycieczki do
Budapesztu i udzia∏u w koncercie grupy Editors.

PUBLIKACJE
The best of Komisja Europejska
Osiàgni´cia Komisji Europejskiej pod przewodnictwem José Manuela Barroso zawiera broszura The state of the Union in 2009: the key
achievements of the Barroso Commission. Autorzy
publikacji zaliczyli do nich m.in. otwarcie granic,

Inspiracje dla kreatywnych
Innowacyjne i kreatywne projekty m∏odzie˝owe
opisuje broszura Komisji Europejskiej M∏odzie˝
w dzia∏aniu – Dobre praktyki. Publikacja ma byç
inspiracjà dla grup i organizacji m∏odzie˝owych,
które chcà uzyskaç grant z unijnego programu
„M∏odzie˝ w dzia∏aniu”. Mo˝na jà przeczytaç po
angielsku:
http://ec.europa.eu/youth/sharing-experience/doc/
thematic_compendia/good_practices_creativity.pdf

Rada Europy o e-uczestnictwie
Nowe sposoby uczestnictwa m∏odzie˝y wykorzystujàce technologie informacyjne i komunikacyjne
– to tytu∏ raportu z seminarium organizowanego przez Rad´ Europy. Jego uczestnicy – m∏odzi
naukowcy, politycy i przedstawiciele organizacji
m∏odzie˝owych – dyskutowali m.in. o dost´pie
do informacji i aktywnoÊci m∏odych ludzi w internecie. Rezultaty rozmów mo˝na przeczytaç
po angielsku na stronie:
www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Publications/2009_Seminar_new_ways_participation_
en.pdf

INTERNET
Migracje w liczbach
Dane statystyczne dotyczàce procesów migracji, integracji i dyskryminacji w 27 krajach europejskich zawiera angloj´zyczna witryna
www.prominstat.eu. Obecnie baza liczy ponad
1200 opracowaƒ i raportów. Witryn´ dofinansowa∏a Komisja Europejska.

Twój Êwiat, twój biznes
Komisja Europejska opracowa∏a poradnik dla nauczycieli przedsi´biorczoÊci. Publikacja znajduje
si´ na stronie kampanii internetowej Twój Êwiat,
twój biznes zach´cajàcej m∏odzie˝ szkolnà do debaty na temat znaczenia przedsi´biorczoÊci
w rozwoju spo∏eczeƒstwa i ochronie Êrodowiska. Witryna dost´pna jest w trzech j´zykach:
angielskim, niemieckim i francuskim. Adres:
http://ec.europa.eu/enterprise/yourworldyourbusiness/index_en.htm

Ile ryb z∏owiono w tym roku
Worldometers to nazwa witryny zawierajàcej
Êwiatowe statystyki uaktualniane w czasie rzeczywistym. Ze strony mo˝na dowiedzieç si´, ile
samochodów wyprodukowano w tym roku, ile
ksià˝ek zosta∏o wydanych, ile lasów zosta∏o
Êci´tych i ile osób cierpi w tej chwili na nadwag´. Adres witryny: www.worldometers.info

Globalny campus
To nazwa witryny tworzàcej spo∏ecznoÊç studentów i ponad 800 uniwersytetów z ca∏ego
Êwiata. Przydatna dla osób znajàcych angielski
i szukajàcych informacji o studiach na uczelniach
ca∏ego Êwiata. Jak rozpoczàç studia? Czy uczelnia oferuje stypendia? Jak dostaç miejsce w akademiku? Odpowiedzi na takie i inne pytania
mo˝na uzyskaç po zarejestrowaniu si´ na stronie: http://globalcampus.com.

Partnerzy do Kultury
Pod adresem http://infodayculture.teamwork.fr
znajduje si´ wyszukiwarka organizacji i instytucji
zainteresowanych realizacjà projektów w unijnym programie „Kultura 2007-2013”. Strona
umo˝liwia dodanie opisu swojego projektu oraz
przeglàdanie ofert organizacji z ca∏ej Europy.
Jest dost´pna po angielsku.

Trans Artists
Stypendia, sta˝e, pobyty studyjne dla artystów
z ca∏ego Êwiata zawiera witryna www.transartists.nl. Mo˝na na niej znaleêç oferty wynajmu
studio do pracy i zaproszenia do udzia∏u w mi´dzynarodowych projektach artystycznych. Jest
te˝ sekcja poÊwi´cona festiwalom i konkursom.
Informacje dotyczà wszystkich dziedzin sztuki.
Strona jest angloj´zyczna.

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 programów: „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.
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Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialnoÊci za umieszczonà w niej zawartoÊç
merytorycznà.

