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Traktat Lizboński wszedł w życie
1 grudnia 2009 r. – ta data wejdzie do historii Unii
Europejskiej. Po dwóch latach od uzgodnienia
jego treści, Traktat Lizboński wszedł życie. Ma
usprawnić funkcjonowanie UE, m.in poprzez
ustanowienie dwóch nowych stanowisk: stałego przewodniczącego Rady Europejskiej
(prezydenta UE) oraz ministra spraw zagranicznych. Prezydentem przez najbliższe dwa
i pół roku będzie Belg – Herman Van Rompuy.
Unijnej dyplomacji, przez 5 lat, będzie szefować
– Catherine Ashton z Wielkiej Brytanii. O ich
roli i najważniejszych postanowieniach Traktatu
Lizbońskiego informuje komisyjny przewodnik
po traktacie: http://ec.europa.eu/publications/
booklets/others/84/index_pl.htm

Nowi eurokomisarze
Trzy dni przed wejściem w życie nowego traktatu przewodniczący Komisji Europejskiej José
Manuel Barroso ogłosił nominacje na nowych
eurokomisarzy. Dyrekcji ds. budżetu będzie
szefował Polak – Janusz Lewandowski. Dyrekcją
ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży, w największym stopniu odpowiadającą
za sprawy związane z polityką młodzieżową,
będzie kierowała Cypryjka Androulla Vassiliou,
do niedawna komisarz ds. zdrowia.
W połowie stycznia kandydatów na komisarzy
przesłucha Parlament Europejski. Głosowanie
zatwierdzające nową Komisję odbędzie się
26 stycznia 2010 r. Nominacje wręczy Rada
Europejska. Kadencja Komisji potrwa do 31
października 2014 r.
O nowych komisarzach UE czytaj na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/
commission_designate_2009-2014/index_en.htm

Rada zatwierdza nową politykę
młodzieżową UE
W dniu, gdy przewodniczący Barroso ogłaszał
nominacje na eurokomisarzy, Rada UE ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury zatwierdziła przygotowaną przez Komisję strategię „Inwestowanie
w młodzież i mobilizowanie jej do działania”,
która wyznacza kierunki polityki młodzieżowej
na lata 2010–2018. W rezolucji Rada zaprasza
kraje członkowskie i Komisję Europejską do
zwiększania możliwości rozwoju młodzieży
w ośmiu obszarach: edukacja i szkolenia, zatrudnienie i przedsiębiorczość, zdrowie i dobre
samopoczucie, aktywność społeczna, wolontariat, wykluczenie społeczne, młodzież i świat,
kreatywność i kultura.
Rezolucja zakłada kontynuację dialogu z młodzieżą oraz ustanowienie grupy roboczej,
której zadaniem będzie opracowanie wskaźników oceny działań UE na rzecz młodzieży.
Tekst rezolucji (po angielsku) na stronie:
http://ec.europa.eu/youth/pdf/doc1648_en.pdf

Reforma oświaty w UE
– cele nieosiągnięte
Większość celów reform oświaty w UE nie
zostanie osiągnięta - stwierdza Komisja Europejska w raporcie na temat realizacji reform oświaty
i europejskiej współpracy w dziedzinie edukacji
i szkoleń. To jeden z dwóch raportów Komisji
na ten temat. Drugi dotyczy programu „Edukacja i szkolenia 2010” i też jest krytyczny. Cele
programu nie zostaną osiągnięte. Wnioski z obu
raportów Rada UE wykorzysta w planowanej na
wiosnę 2010 dyskusji nad nową unijną strategią
na rzecz rozwoju i zwiększenia miejsc prac.
Więcej o komisyjnych raportach (także po polsku) na
stronie: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.
do?reference=IP/09/1816&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Strategia 2020
Na początku 2010 r. Komisja Europejska przedstawi propozycję strategii Unii Europejskiej na
najbliższą dekadę – zapowiedział przewodniczący Komisji Barosso. Filarami unijnej strategii
2020 mają być innowacyjna gospodarka oparta
na wiedzy i bardziej efektywne wykorzystanie
istniejących zasobów. W dyskusję nad strategią
2020 może włączyć się każdy. Szczegóły na stronie: http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/
eu2020/consultation_en.htm

EURES ma 15 lat
15 lat temu Unia Europejska utworzyła Europejskie Służby Zatrudnienia – EURES. Ich podstawowym celem jest pomoc w znalezieniu pracy
w innych krajach europejskich. Obecnie sieć działa
w 31 krajach. Zatrudnia kilkuset doradców zawodowych. Prowadzi portal – www.europa.eu/eures,
na którym znajduje się ponad 700 tys. ofert pracy
i ponad 350 tys. CV osób poszukujących pracy.
Trwają prace nad nową stroną EURES-a.

Rady UE „tak”
dla roku wolontariatu
Rada Unii Europejskiej zaakceptowała propozycję Komisji i Parlamentu Europejskiego, by rok
2011 poświęcić wolontariatowi. Oﬁcjalna nazwa
roku to Europejski Rok Wolontariatu Promującego Aktywne Obywatelstwo (European Year of
Voluntary Activities Promoting Active Citizenship).
Tym samym Rada przychyliła się do stanowiska
unijnych instytucji, że wolontariat zagraniczny,
przyczyniając się do rozwoju społecznego i ekonomicznego Europy i mobilności młodzieży,
realizuje w praktyce cele polityki młodzieżowej
Unii Europejskiej.

Europejczycy o ubóstwie
Trzy czwarte Europejczyków uważa, że bieda to
poważny problem w ich krajach, a 8 na 9 domaga
się od swojego rządu natychmiastowych działań przeciwdziałających ubóstwu. Tak wynika
z badania przeprowadzonego z okazji zbliżającego się Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem
2010. Na pytania Eurobarometru odpowiedziało
27 tys. respondentów.

Miliony zeskanowanych stron
Ponad 100 tysięcy publikacji Unii Europejskiej
zawiera cyfrowa biblioteka UE znajdująca się na
witrynie EU bookshop – http://bookshop.europa.eu.
W zbiorach biblioteki znajdują się dokumenty
opublikowane przez UE od roku 1952. To ok. 12
milionów zeskanowanych stron w 50 językach.
Wszystkie dokumenty dostępne są za darmo.

AIDS – sukcesy i porażki
Ponad miliard euro przeznaczyła Unia Europejska w ostatnich 8 latach na walkę z AIDS, gruźlicą
i malarią. W ostatnim okresie spadek zachorowań na AIDS wyniósł 17 proc., największy zanotowano w krajach czarnej Afryki. Największy
wzrost zachorowań ma miejsce w Europie
Wschodniej. Na świecie żyje 33 miliony nosicieli
wirusa HIV. Dzień Walki z AIDS obchodzony
jest 1 grudnia.

Europejczycy o dyskryminacji
Co szósty Europejczyk twierdzi, że był dyskryminowany w czasie ostatniego roku. Dwie trzecie
Europejczyków uważa, że kryzys gospodarczy
przyczynia się do zwiększenia dyskryminacji osób
starszych na rynku pracy. Wyniki badań „europejskiej opinii publicznej” opublikował Eurobarometr
z okazji Europejskiego Szczytu Równości, który
w połowie listopada odbył się w Sztokholmie.

Językowy biznes z przyszłością
Po raz pierwszy w historii poddano analizie
rynek UE związany z językami obcymi. Badanie
objęło takie sektory jak nauczanie języka, tłumaczenia, opracowanie materiałów do nauki, przygotowanie wersji językowych ﬁlmów (dubbing,
napisy, lektor), organizację międzynarodowych
konferencji etc. Okazało się, że na te wszytkie
działania w Unii Europejskiej wydaje się ponad
8 miliardów euro. Szacuje się, że wartość „językowego” rynku będzie wzrastać o 10% rocznie.
To jeden z lepiej rokujących rynków w Europie!
Raport z badań na stronie: http://ec.europa.eu/dgs/
translation/publications/studies/index_en.htm

Platforma na rzecz
promowania wielojęzyczności
To inicjatywa, której celem jest „propagowanie trwałego dialogu między Komisją i społeczeństwem obywatelskim na temat rozmaitych
aspektów polityki wielojęzyczności”. W skład
platformy weszli przedstawiciele środowisk
oświaty, kultury, mediów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Będą się wymieniać dobrymi praktykami i zachęcać do udziału
w debacie publicznej na temat promocji wielojęzyczności i znajomości języków obcych. Zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy porzucili naukę,
osób uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu
zawodowym, osób starszych i imigrantów.

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.
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Cel programu to ochrona dzieci, młodzieży
i kobiet przed przemocą oraz osiągnięcie
wysokiego poziomu ochrony zdrowia,
dobrobytu i spójności społecznej.

Komisja Europejska – Dyrekcja ds. Sprawiedliwości
i Spraw Wewnętrznych
DG Justice and Home Affairs, European Commission
Rue de Genieve 5, B-1049
Email: JLS-DRUGS-Programme@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/drugs/funding_drugs_en.htm

Dotacje na projekty
wspierające polsko-litewską
współpracę młodzieży.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
tel.: +48 022 46 31 000
kontakt@frse.org.pl,
www.frse.org.pl/fundusz_polsko_litewski

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

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
ul. Traugutta 7/9, 00-950 Warszawa
tel.: (22) 826 90 51, (22) 826 83 24
fax: (22) 826 90 51, (22) 826 83 24
www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm

Dotacje na działania mające na celu
nawiązywanie kontaktów między młodzieżą
polską i niemiecką.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa
tel.: 22 518 89 10 fax: 22 617 04 48
biuro@pnwm.org, http://www.pnwm.org

Wsparcie mobilności i rozwijanie kariery
naukowców (Działania Marie Curie).

Komisja Europejska – Dyrekcja ds. Badań Naukowych
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

Dotacje dla polskich organizacji
pozarządowych na organizację wizyt
studyjnych w Polsce dla studentów
z Białorusi, Ukrainy i Rosji.

Wspólnota Kulturowa „Borussia”
ul. Kopernika 45, III p., 10-513 Olsztyn
tel.: 89 523 72 93 fax: 89 534 00 26
wolontariat@borussia.pl, www.borussia.pl

Konkurs dla młodzieży na prezentacje
multimedialne na temat ochrony danych
osobowych w sieci.

EUN European Schoolnet
EUN OFFICE
Rue de Trèves 61, B-1000 Brussels
Tel.: +32 2 790 7575 Fax: +32 2 790 7585
info@eun.org, www.eun.org/

Fundusze na eksperymenty, pokaz naukowe,
wizyty w laboratoriach, warsztaty dla dzieci
i młodzieży. Celem przedsięwzięcia jest
zbliżenie naukowców i społeczeństwa,
umożliwienie wspólnych działań.

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 http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=
PL_FP7_NEWS&ACTION=D&RCN=29980

15.01.2010

Dotacje na projekty związane z wyjazdami
kadry nauczycielskiej. Uczestnicy
Comeniusa podnoszą swoje kwaliﬁkacje
i szkolą język.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
tel.: +48 022 46 31 000
kontakt@frse.org.pl, www.frse.org.pl

Uczenie się przez całe życie
– Grundtvig

Granty na wyjazdy szkoleniowe kadry
nauczycielskiej.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
tel. (0-22) 622 37 12 fax: (0-22) 622 37 10
www.grundtvig.org.pl

Fundusze na wspólne projekty szkół
i organizacji z Niemiec, Izraela,
Europy Centralnej, Wschodniej
i Południowo-Wschodniej.

MitOst e.V. – Stowarzyszenie ds. Wymiany
Językowej i Kulturalnej
Schilerstrasse 57, 10627 Berlin, Niemcy
tel.: +49 30 32 78 84 85 fax: +49 30 31 51 74 71
geschaeftstelle@mitost.de, www.mitost.de

Ogólnopolski konkurs na projekty związane
z ochroną środowiska. O dotacje mogą
ubiegać się organizacje, szkoły i przedszkola.

Fundacja Nasza Ziemia
ul. Hoża 3 m 5, 00-528 Warszawa
tel.: (22) 6228118, 6229868 fax: (22) 6228118, 6229868
fundacja@naszaziemia.pl / konkursgrantowy@recykling.pl
www.naszaziemia.pl/konkurs_grantowy/index.php?tpage=1144&page=1144

Termin składania wniosków
Daphne III

17.12.2009
Polsko-Litewski Fundusz
Wymiany Młodzieży
18.12.2009
Dotacje Fundacji Kronenberga

20.12.2009
Polsko-Niemiecka
Współpraca Młodzieży
21.12.2009
Ludzie (7.PR)
– Działania Marie Curie

22.12.2009
Wizyty studyjne w Polsce
– konkurs dla organizacji
31.12.2009
Prywatność jest twoim prawem,
szanuj ją
05.01.2010
Noc Naukowców

13.01.2010
Uczenie się przez całe życie
– COMENIUS

15.01.2010
Europejczycy na rzecz pokoju

15.01.2010
Henkel – Zielone Granty

18.01.2010

NIE PRZEGAP TERMINÓW
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Konkurs dla młodzieży poświęcony
wydarzeniom w UE, integracji i kwestiom
dotyczącym tożsamości europejskiej.

Parlament Europejski – Biuro Informacyjne
European Parliament
PHS 01C003
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, B-1047 Bruksela, Belgia
tel.: +32/2 284 21 11 fax: +32/2 284 35 30
www.europarl.europa.eu/parliament/public/nearYou.do?language=EN
/ www.europarl.europa.eu/warszawa/

Konkurs na Młodzieżową Stolicę Europy
2012 – w czasie jednego roku miasto
pełniące tę rolę organizuje młodzieżowe
przedsięwzięcia o charakterze kulturowym,
społecznym, politycznym i ekonomicznym.

European Youth Forum
120, Rue Joseph II, B-1000 Bruksela, Belgia
Tel: +32 2 230 64 90, fax: +32 2 230 21 23
eyc2012applications@youthforum.org, http://www.youthforum.org
Kontakt: Magdalena Kurz

Granty dla grup młodzieży na pomysły
realizowane w czasie międzynarodowych
spotkań oraz inicjatyw i projektów
młodzieżowych mających wymiar zarówno
europejski jak i lokalny.

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

Program skierowany do osób w wieku
18–30 lat, którzy chcą być wolontariuszami
w zagranicznej organizacji prowadzącej
działalność niekomercyjną oraz do
organizacji, które chcą gościć wolontariusza.

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

Wsparcie wymian i współpracy
międzynarodowej młodzieży z krajów
uczestniczących w programie „Młodzież
w działaniu” z młodzieżą z tzw krajów
partnerskich.

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

Młodzież w działaniu – 4.3
Szkolenie i łączenie w sieci osób
pracujących z młodzieżą i
organizacji młodzieżowych
01.02.2010

Granty na projekty promujące współpracę
i partnerstwo poprzez szkolenia i wymiany
dobrych praktyk.

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

Młodzież w działaniu – Akcja 5.1
– Spotkania młodzieży i osób
odpowiedzialnych za politykę
dotyczącą młodzieży
01.02.2010

Wsparcie projektów wspierających ideę
„zorganizowanego dialogu” pomiędzy
młodzieżą a różnymi uczestnikami działań na
rzecz młodzieży.

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

Europejska Fundacja Młodzieży
– granty na międzynarodowe
działania młodzieżowe

Dotacje na międzynarodowe działania
młodzieżowe podejmowane przez
krajowe lub międzynarodowe organizacje
młodzieżowe.

Rada Europy – Europejskie Centrum Młodzieży
European Youth Centre Strasbourg
30, Rue Pierre de Coubertin F-67000 Strasbourg
tel.: + 33 3 88 41 23 00 fax: + 33 3 88 41 27 77
youth@coe.int www.coe.int/Youth/

Program wspiera wymiany mieszkańców
miast z Unii Europejskiej w celu wymiany
doświadczeń, opinii, nauki historii i budowy
wspólnej przyszłości.

Punkt Kontaktowy Europa dla Obywateli działa przy
Instytucie Adama Mickiewicza.
ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa
tel/fax: 22 44 76 125
www.europadlaobywateli.pl

Wsparcie procesu tworzenia się
obywatelstwa europejskiego opartego
na wspólnym dziedzictwie kulturowym
poprzez rozwój współpracy kulturalnej
pomiędzy ludźmi związanymi z kulturą.

Komisja Europejska – Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
200, rue de la Loi, B-1049 Bruksela, Belgia
tel.: +32 2 299 11 11
eac-info@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_pl.html,
http://www.mk.gov.pl/pkk/index.php

Leonardo da Vinci wspiera szkolenia
i kształcenie zawodowe w Europie, np.
projekty mobilności (staże i wymiany).

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
tel. (0-22) 622 37 12 fax: (0-22) 622 37 10
http://leonardo.org.pl

Granty na intensywne kursy językowe dla
studentów, pracowników uczelni wyższych
oraz instytucji związanych ze szkolnictwem
wyższym.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa,
tel: (22) 629 77 79, fax: (22) 622 37 10
erasmus@socrates.org.pl, http://erasmus.org.pl/

Termin składania wniosków
Europejska nagroda
im. Karola Wielkiego

22.01.2010
Młodzieżowa stolica Europy 2012

25.01.2010
Młodzież w działaniu – Akcja 1:
Młodzież dla Europy
01.02.2010
Młodzież w działaniu – Akcja 2:
Wolontariat Europejski
01.02.2010
Młodzież w działaniu – Akcja 3.1.
Współpraca z krajami
sąsiadującymi z Unią Europejską
01.02.2010

01.02.2010
Europa dla obywateli: Akcja 1.1
Partnerstwo miast
01.02.2010
Kultura (2007–2013): 1. Część
pierwsza: wspieranie działań
w zakresie kultury
03.02.2010
Uczenie się przez całe życie
– Leonardo da Vinci
05.02.2010
Program Uczenie się przez całe
życie – ERASMUS
05.02.2010

Rada Europy doradza
w sprawach młodzieży

WYADRZENIA
Światowy Kongres Młodzieży
Trwa rekrutacja uczestników V. Światowego
Kongresu Młodzieży, który w sierpniu 2010 r.
odbędzie się w Istambule. W spotkaniu weźmie
udział blisko 1000 młodych ludzi. Będą rozmawiać o kulturze, pokoju, przyjaźni i swoich
marzeniach. Organizatorzy – Peace Child International i tureckie e-genclik Association – szczególnie liczą na udział działaczy młodzieżowych,
artystów, dziennikarzy, przedsiębiorców
i nauczycieli w wieku 18–30 lat. Uczestnicy
mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie. Zgłoszenia można przesyłać do 31
stycznia 2010 r. Więcej informacji po angielsku
na stronie: http://turkiye2010.org

Polski ambasador zmian klimatu
Play Stop. Europe for Climate – tak brzmi hasło
wspólnej kampanii MTV i Komisji Europejskiej
o zmianach klimatu. Akcja obejmuje jedenaście
krajów UE, w tym Polskę. Na forum międzynarodowym państwa reprezentowane są przez ambasadorów ze świata rozrywki, którzy zachęcają
młodzież do przeciwdziałania zmianom klimatu.
Polskim ambasadorem kampanii jest tancerz
i choreograf Michał Piróg. Internauci mogą włączyć
się do dyskusji o zmianach klimatu na polskojęzycznej stronie: www.mtvplay4climate.eu.

PUBLIKACJE
InfoKit – Erasmus i Jean Monnet
Broszura zawiera informacje o obecnych i przyszłorocznych edycjach programów Erasmus
i Jean Monnet. Opracowała ją Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA). Jest dostępna po angielsku
na stronie: http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/
documents/info_kit_1009_v03.pdf.
Erasmus wspiera wyjazdy studentów i pracowników uczelni za granicę. Program Jean Monnet
promuje współpracę uczelni w dziedzinie integracji europejskiej.

Manifest kreatywności
i innowacji w Europie
To jeden z kluczowych dokumentów podsumowujący obchody Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009. Rekomenduje m.in.
inwestowanie w wiedzę, wspieranie kultury
i promowanie ekologicznej gospodarki. Autorami manifestu są osoby wyróżniające się osiągnięciami w dziedzinach kultury, nauki, gospodarki, edukacji i designu w Europie. W tym gronie
znalazł się m.in. projektant kostki Rubika, prezes
Microsoftu, a także kreatywny szef kuchni.
W listopadzie 2009 r. manifest został przekazany Josemu Manuelowi Barroso, przewodniczącemu Komisji Europejskiej. Z treścią manifestu po polsku można zapoznać się na stronie:
www.create2009.europa.eu/fileadmin/Content/
Downloads/PDF/Manifesto/manifesto.pl.pdf.

Publikację o kształtowaniu polityki młodzieżowej wydała Rada Europy. Przewodnik
powstał z myślą o politykach i przedstawicielach organizacji pozarządowych odpowiedzialnych za rozwój krajowych strategii ds.
młodzieży. Podpowiada m.in. jak przeprowadzić konsultacje z młodzieżą i zachęcić ją do
aktywnej współpracy. Koszt publikacji to 15
euro. Jej anglojęzyczną wersję można zamówić
na stronie:
http://book.coe.int/EN/ﬁcheouvrage.php?PAGEID
=36&lang=EN&produit_aliasid=2445.

Dobre praktyki nie tylko z UE
Centrum Współpracy z Krajami Europy
Wschodniej i Kaukazu (SALTO EECA) opracowało bazę projektów młodzieżowych
z udziałem partnerów spoza krajów UE. Baza
znajduje się pod adresem www.salto-youth.net/
NPC_good_practise_projects. Przykłady dobrych
praktyk obejmują wymiany, wolontariat,
współpracę sieci organizacji oraz szkolenia.
Wszystkie zostały zrealizowane dzięki dotacjom programu „Młodzież w działaniu”.
Witryna jest dostępna po angielsku.

Kobiety do nauki!
Tylko 30% badaczy w Europie i 17%
naukowców z tytułem profesora to kobiety
– informuje grudniowy raport Komisji Europejskiej „She Figures”. Badaniami objęto 33 kraje
Europy. Statystyki przedstawiają m.in. liczbę
kobiet zajmujących wyższe stanowiska i dziedziny nauki zdominowane przez mężczyzn.
Dokument liczy 160 stron. Wersja angielska
pod adresem:
http://ec.europa.eu/research/science-society/
index.cfm?fuseaction=public.topic&id=126.

Prawo jak Mamba
Ja mam prawo, ty masz prawo, on/ona ma prawo
– to tytuł broszury wydanej przez Radę
Europy z okazji dwudziestej rocznicy podpisania Konwencji Narodów Zjednoczonych
o Prawach Dziecka. Prezentuje podstawowe
prawa przysługujące najmłodszym. Uwagę
dzieci przyciąga atrakcyjną grafiką i przystępnym językiem. Broszurę, po polsku, można
ściągnąć ze strony:
www.coe.int/t/transversalprojects/children/News
/20th%20Anniversary%20UN%20CRC_files/
Downloadings_en.asp.

Szukasz informacji
– sprawdź do kogo się zwrócić
Działalność 21 unijnych punktów i sieci informacyjnych opisuje anglojęzyczna broszura
„EU information and assistance services”.
Skorzystają z niej przedsiębiorcy poszukujący
informacji o dotacjach, osoby planujące wyjazd
do pracy za granicę, konsumenci oszukani
przez sprzedawców. Publikacja wydana przez

Komisję Europejską jest bezpłatna. Można ją
zamówić na stronie:
http://bookshop.europa.eu/eubookshop/publication
Details.action?pubuid=10737332.

INTERNET
Hujambo
To nazwa gry dla młodzieży powyżej 15. roku
życia. Umożliwia dyskusję na temat wartości
w życiu młodego człowieka. W afrykańskim
języku swahili słowo Hujambo oznacza Kim
jesteś? Podczas międzynarodowych spotkań
gra może służyć jako narzędzie do nawiązania
dialogu z rówieśnikami. Jej pomysłodawcą
jest Don Bosco Youth Net. Inicjatywę sﬁnansowała Europejska Fundacja Młodzieży. Grę
w angielskiej wersji językowej można ściągnąć
ze strony: www.hujambo.info.

UNICEF o prawach dzieci
Witrynę poświęconą prawom dzieci uruchomiło UNICEF. Można na niej znaleźć artykuły,
mini-dokumenty, fotoreportaże i wiele innych
publikacji związanych z tematyką ochrony
praw najmłodszych. Strona powstała z okazji
obchodów 20. rocznicy uchwalenia Konwencji
Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka.
Więcej informacji, po angielsku, pod adresem:
www.unicef.org/rightsite.

Twój głos w sprawie zmian klimatu
Na stronie http://sealthedeal2009.org można
podpisać się pod petycją popierającą zawarcie
międzynarodowego porozumienia o przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Głosy internautów
zostały przedstawione podczas konferencji
klimatycznej w Kopenhadze, w której wzięli
udział przedstawiciele rządów państw z całego
świata. Petycja jest elementem kampanii „Seal
the Deal” prowadzonej przez ONZ.

College Atlas
Obszerny katalog kolegiów i uniwersytetów
z całego świata znajdą internauci pod adresem
www.collegeatlas.org. Witryna umożliwia wyszukiwanie według lokalizacji i kierunków studiów.
Na stronie znajdują się także rankingi najlepszych kolegiów, uczelni i szkół biznesowych.
Oddzielna sekcja zawiera opinie studentów
na temat uczelni. Witryna jest opracowana
w języku angielskim.

Tezaurus o systemie edukacji
TESE to wielojęzyczny słownik terminów związanych z systemami edukacji w Europie. Tegoroczna edycja została wzbogacona o najnowsze
zagadnienia z zakresu polityki edukacyjnej.
Słownik opracowała sieć informacji o edukacji
w Europie, Eurydice. Jest dostępny w 15
językach, w tym po polsku. Aplikację można
ściągnąć ze strony: http://eacea.ec.europa.
eu/portal/page/portal/Eurydice/TESEHome

Twój Eurodesk – bezpłatny dwumiesięcznik Eurodesk Polska dla organizacji młodzieżowych i instytucji działających na rzecz młodzieży.
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środków Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Informacje o subskrypcji:
eurodesk@eurodesk.pl, 0-801 134 001.
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