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Hiszpańska prezydencja w Unii
Od 1 stycznia 2010 r. pracami Unii Europejskiej
kieruje Hiszpania. Rząd w Madrycie zdecydował jednak o bliskiej współpracy z krajami,
które przewodniczyć będą Wspólnocie w kolejnych półrocznych okresach – Belgią i Węgrami.
Tak zwane trio prezydencyjne przyjęło nawet
wspólne logo, mające symbolizować ich współpracę. Hiszpania jako pierwsza kieruje pracami
Unii pod rządami Traktatu Lizbońskiego.
Więcej o programie nowej prezydencji i priorytetach na najbliższe pół roku na stronie
www.eutrio.es/homepage_en.html

2010 – Rok Walki z Ubóstwem
Konferencje, warsztaty i ﬁlmy edukacyjne – to
narzędzia, które Komisja Europejska i przewodnicząca Unii Hiszpania chcą wykorzystać,
by zwrócić uwagę opinii publicznej na zjawiska
ubóstwa i wykluczenia społecznego. Inicjatywy
te zorganizowane zostaną w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Jego inicjatorzy chcą
zwrócić uwagę opinii publicznej na te zjawiska i zwiększyć zaangażowanie Unii i państw
członkowskich w walkę z nimi.
Jak wynika z badań, ubóstwo i wykluczenie
bezpośrednio dotykają co szóstego mieszkańca
Unii, a zagrożonych nimi jest ok. 80 proc. Europejczyków. 61 proc. mieszkańców Unii uważa,
że sfera ubóstwa się poszerza, w Polsce twierdzi tak aż 84 proc. ankietowanych.
Szczegółowe informacje oraz dane statystyczne
i analizy dotyczące ubóstwa i wykluczenia znajdują się na stronie: www.2010againstpoverty.eu/
opencms/?langid=pl.

Komisarz za mobilnością młodzieży
Rozwój szkoleń i wzrost mobilności młodzieży
będą kluczem do przezwyciężenia kryzysu,
w jakim znalazły się kraje UE – uważa desygnowana na komisarza ds. edukacji, kultury,
wielojęzyczności i młodzieży Androulla Vassiliou z Cypru. Podczas przesłuchania w Parlamencie Europejskim Vassiliou zapowiedziała, że
wśród priorytetów jej działań będzie wspieranie mobilności edukacyjnej młodzieży poprzez
nowy program „Youth on the Move”. Zdaniem
komisarz, każdy młody Europejczyk powinien
– dzięki wymianie edukacyjnej – mieć szansę
rozwoju kompetencji zawodowych i osobowościowych. Ramy programu mają być znane
latem 2011 r. Vassiliou wezwała europosłów, by
pomogli jej uzyskać wsparcie rządów krajów
UE dla zwiększenia budżetu na edukację. Zapis
przesłuchania Androulli Vassiliou znajduje się
na stronie:
http://ec.europa.eu/avservices/player/streaming.
cfm?type=ebsplus&sid=153310

Priorytety programu „Młodzież
w działaniu” na 2010 rok.
Znamy już najważniejsze zagadnienia, wokół
których powinna skupić się uwaga beneﬁcjentów programu „Młodzież w działaniu” w 2010
roku. W 2010 roku największe szanse na wsparcie będą miały projekty związane z Europejskim
Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczenie Społecznym – przewidujące działania zwiększające
wśród młodych ludzi świadomość ich odpowiedzialności za zwalczanie biedy i marginalizacji.
Drugi priorytet to walka z bezrobociem wśród
młodzieży i promocja aktywności społecznej
młodych osób bez pracy. Trzeci – podniesienie
świadomości i mobilizacja młodych ludzi wokół
globalnych wyzwań, takich jak zrównoważony
rozwój, zmiany klimatyczne, migracje czy Milenijne Cele Rozwoju.
Nowe priorytety mają jeszcze precyzyjniej
podkreślać wagę poszczególnych zagadnień
w ramach ogólnych priorytetów programu:
promowania europejskiego obywatelstwa
młodych ludzi, aktywnego udziału w życiu
demokratycznym, wspierania różnorodności
kulturowej i współpracy z osobami o mniejszych szansach.

Rok wcześniej była znacząco niższa – wynosiła
odpowiednio 17 i 16,9 proc.
Więcej informacji na temat kredytów znajdziesz
na stronie
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/
3-29012010-AP/EN/3-29012010-AP-EN.PDF

Europejczycy zadowoleni z życia,
ale z obawami
Obywatele Unii Europejskiej są zadowoleni
z życia osobistego – wynika z badania Eurobarometru. Mniej satysfakcjonuje ich natomiast
sytuacja gospodarcza, usługi publiczne i polityka
społeczna kraju, w którym mieszkają.
Między poszczególnymi państwami są spore
różnice – najbardziej zadowoleni z sytuacji osobistej są mieszkańcy krajów nordyckich oraz
Holandii. Więcej szczegółów znajduje się na stronie http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/
ebs/ebs_315_sum_en.pdf
Pełen raport dostępny jest pod adresem
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/
ebs_315_en.pdf

Ankieta: kreatywność doceniona

Ponad 500 nauczycieli spotkało się w Sevilli,
by uczcić piątą rocznicę uruchomienia akcji
eTwinning, promującej internetową współpracę
nauczycieli i szkół z całej Europy. Przez ten czas
wzięło w niej udział 85 tysięcy nauczycieli z 50
tysięcy szkół w 32 krajach Europy, a eTwinning
rozrósł się i zmienił – z narzędzia, służącego
nauczycielom do wyszukiwania zagranicznych
partnerów do współpracy – w wielką, ogólnoeuropejską społeczność zaangażowaną w procesy uczenia i nauczania.
W piątą rocznicę akcji uhonorowano 37 szkół
z 21 krajów – tegorocznych zwycięzców konkursu eTwinning Awards for excellence in eTwinning. Listę nagrodzonych znajdziesz na stronie:
www.etwinning.net/en/pub/awards/european_
prizes.htm.

94 proc. nauczycieli w Europe jest przekonana,
że kreatywność jest fundamentalną kompetencją, którą powinny rozwijać szkoły. 88 proc. jest
pewna, że kreatywny może być każdy. Takie są
wyniki ankiety na temat kreatywności i innowacji w szkołach, przeprowadzonej na zlecenie
Komisji Europejskiej.
Co zrobić, by każdy był kreatywny? 80 proc.
nauczycieli uznało, że niezwykle ważną rolę
odgrywają technologie komputerowe i komunikacyjne: komputery, oprogramowanie edukacyjne, materiały video, internetowe narzędzia
współpracy, wirtualne środowiska edukacyjne,
interaktywne tablice i darmowe materiały
dostępne przez internet.
Wyniki ankiety zaprezentowano na konferencji podsumowującej Europejski Rok Innowacji
i Kreatywności w Szkokholmie. Więcej na temat
ankiety na stronie http://ipts.jrc.ec.europa.eu/
publications/pub.cfm?id=2940

Unijne kredyty dla bezrobotnych

Europejczycy o zmianach klimatu

Komisja Europejska uruchomi wartą 100 mln
euro linię kredytową dla młodych osób, które
od dłuższego czasu borykają się z bezrobociem.
Inicjatywę na początku lutego ogłosił unijny
komisarz ds. zatrudnienia Vladimir Spidla.
Unia wykorzysta na ten cel pieniądze z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kredyty na
założenie działalności gospodarczej będą mogli
otrzymać ci, którzy nie mogą liczyć na pożyczkę
z banku.
Według Eurostatu, biura statystycznego Unii
Europejskiej, w grudniu 2009 roku stopa bezrobocia wśród osób poniżej 25 roku życia sięgnęła
21 proc. w streﬁe euro i 21,4 proc. w całej Unii.

Mieszkańcy Unii Europejskiej są zaniepokojeni
zmianami klimatycznymi. Wierzą, że walka
z nimi może pobudzić wzrost gospodarczy
Wspólnoty. Takie są wyniki ankiet przeprowadzonych przez Eurobarometr.
Większość Europejczyków twierdzi, że przemysł, rządy państw członkowskich, władze
Unii, ale i sami jej obywatele robią zbyt mało
na rzecz powstrzymania zmian klimatu. Badanie na zlecenie Komisji Europejskiej przeprowadzono w sierpniu i wrześniu 2009 roku
w 27 krajach członkowskich UE. Więcej na
jego temat na stronie http://ec.europa.eu/
public_opinion/archives/ebs/ebs_322_en.pdf

eTwinning: pięciolecie
internetowego partnerstwa szkół

NIE PRZEGAP TERMINÓW
Wybrane programy polskie i europejskie z bazy danych Eurodesku, których terminy składania wniosków upływają w ciągu najbliższych
dwóch miesięcy. Baza jest na bieżąco uzupełniana i aktualizowana. Opisy programów znajdują się na stronie: www.eurodesk.pl/nieprzegap.

Program
Termin składania wniosków
Równać Szanse – Ogólnopolski
konkurs grantowy
22.02.2010
Edukacja ekologiczna

22.02.2010
Obserwatorium Kultury 2010

Opis

Kontakt

Granty dla organizacji pozarządowych,
placówek oświatowych i grup nieformalnych
na projekty służące wyrównywaniu szans
edukacyjnych uczniów gimnazjów i szkół
średnich.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ul. Kredytowa 6/20
00-062 Warszawa
Tel.: (22) 826 10 16
pcyf@pcyf.org.pl, www.rownacszanse.pl/?c=3093

Granty na promowanie zasad
zrównoważonego rozwoju, podnoszenie
poziomu świadomości ekologicznej
i kształtowanie postaw ekologicznych
społeczeństwa oraz wspieranie proﬁlaktyki
zdrowotnej dzieci i młodzieży.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa
Tel.: (22) 459 00 00, 01
Fax.: (22) 459 01 01
fundusz@nfosigw.gov.pl, www.nfosigw.gov.pl

Doﬁnansowanie badań sektora kultury,
regionalnych systemów informacji
w dziedzinie kultury, popularyzacji wiedzy
i informacji na temat sektora kultury.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
Tel.: (22) 21 00 157
ttedziagolski@nck.pl
http://nck.pl/kategoria/342/obserwatorium-kultury-2010/pr/true

Współﬁnansowanie projektów rozwijających
współpracę polsko-niemiecką – spotkań,
współpracę instytucji, badań naukowych,
działań edukacyjnych na rzecz ochrony
środowiska.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
Tel.: 22 625 34 18
Fax.: 22 625 34 18
www.fwpn.org.pl

Wsparcie współpracy kulturalnej
i transgranicznej, wymian naukowych
i młodzieżowych oraz badań i edukacji.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Krakowska dolina 8, 811 02 Bratysława
Tel.: +421 259 203 811
Fax.: +421 259 203 805
visegradfund@visegradfund.org, www.visegradfund.org/grants.html

Wsparcie transgranicznych procesów
rozwojowych między Polską, Białorusią
i Ukrainą.

Departament Współpracy Terytorialnej (MRR)
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Tel.: 0-22 501 51 55
Fax.: 0-22 501 51 56
www.cpe.gov.pl/5,pl-by-ua

Dotacje na działania zwiększające udział
obywateli i organizacji pozarządowych
w życiu publicznym oraz upowszechnianiające
postawy obywatelskiej odpowiedzialności za
jakość polskiej demokracji.

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

Granty na projekty edukacyjne adresowane
do wychowanków rodzinnych domów
dziecka.

Fundacja Świętego Mikołaja
ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno
Tel.: 0 661 116 199
Fax.: (22) 756 89 00
mikolaj@mikolaj.org.pl, www.mikolaj.org.pl

Wsparcie współpracy w dziedzinie
szkolnictwa wyższego między Unią
Europejską a krajami sąsiadującymi z UE
(tzw. krajami partnerskimi).

Krajowy punkt kontaktowy programu TEMPUS
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel. (+48 22) 463 10 00
Fax.: (+48 22) 463 10 21; 463 10 23
tempus@frse.org.pl, www.frse.org.pl/

Program współﬁnansowania podróży
promuje m.in. mobilność osób pracujących
w różnych dziedzinach kultury – artystów,
menadżerów kultury, liderów opinii.

Europejska Fundacja Kultury
Jan van Goyenkade 5, NL-1075 HN Amsterdam
Tel.: +31 (0) 20 573 38 68
Fax.: +31 (0) 20 675 22 31
eclaassen@eurocult.org, www.eurocult.org

Granty na projekty służące dzieleniu się
polskimi doświadczeniami w zakresie
transformacji ustrojowej oraz budowaniu
dobrosąsiedzkich stosunków z krajami
byłego bloku wschodniego.

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

Wsparcie działań zmierzających do poprawy
i ochrony zdrowia oraz rozpowszechniania
wiedzy i informacji dotyczących zdrowia

Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy
w Ochronie Zdrowia
Aleje Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa
Tel: (22) 659 85 01
Fax.: (22) 658 26.17/659 85 72
k.drogon@bpz.gov.pl

26.02.2010
Dotacje na spotkania i współpracę
partnerską polsko-niemiecką
01.03.2010
Międzynarodowy Fundusz
Wyszehradzki – Małe granty
01.03.2010
Program Współpracy
Transgranicznej Polska – Białoruś
– Ukraina 2007–2013
01.03.2010
Demokracja w Działaniu

01.03.2010
Fundusz Edukacyjny 2010

05.03.2010
Tempus IV

09.03.2010
STEP beyond
i Fundusz Roberta Cimetty
15.03.2010
RITA – Przemiany w Regionie

15.03.2010
Zdrowie Publiczne (2008–2013)

19.03.2010

NIE PRZEGAP TERMINÓW

Program

Opis

Kontakt

Doﬁnansowanie działań opartych na
współpracy między Unia Europejską
a Kanadą w zakresie szkolnictwa wyższego,
szkolenia i młodzieży

Komisja Europejska – Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
200, rue de la Loi, B-1049 Bruksela
Tel.: +32 2 299 11 11
eac-info@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_pl.html

Granty na projekty młodych ludzi z całego
świata działających na rzecz społeczności
lokalnych.

Peace Child International
The White House Buntingford, Herts SG9 9AH
Tel.: +44 (0) 1763 274459
Fax.: +44 (0) 1763 274460
info@peacechild.org, www.peacechild.org/

Fundusze na promocję nauki języków
i różnorodność językową w krajach
członkowskich UE.

Komisja Europejska – Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
200, rue de la Loi, B-1049 Bruksela
Tel.: +32 2 299 11 11
eac-info@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_pl.html

Wsparcie działań mających na celu
zapewnienie odpowiedniej ilości
porównywalnych danych, danych
statystycznych i analiz, monitorowanie
postępu w realizacji celów, a także określanie
obszarów wymagających szczególnej uwagi.

Komisja Europejska – Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
200, rue de la Loi
B-1049 Bruksela
Tel.: +32 2 299 11 11
eac-info@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_pl.html

Uczenie się przez całe życie
– Tworzenie innowacyjnych
i opartych na TIK treści, usług,
metodologii uczenia oraz praktyk
w zakresie uczenia
31.03.2010

Granty na działania dotyczące potrzeb
oświatowych z zakresu technologii
informacyjno-komunikacyjnej związanych
dziedzinami objętymi podprogramami
programu „Uczenie się przez całe życie”.

Komisja Europejska – Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
200, rue de la Loi
B-1049 Bruksela
Tel.: +32 2 299 11 11
eac-info@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_pl.html

Uczenie się przez całe życie –
Upowszechnianie i wykorzystywanie
rezultatów (Działanie kluczowe 4)
31.03.2010

Granty na pomoc w tworzeniu ram do
skutecznego wykorzystywania wyników
programu „Uczenie się przez całe życie”
na szczeblu sektorowym, regionalnym,
krajowym i europejskim.

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego (EACEA)
Rue Colonel Bourg 135-139, B - 1140 Brussels
Tel.: +32 2 298 17 79
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/jm/index_en.html

Fundusz Stypendialny
i Szkoleniowy – Działanie I,
Mobilność Studentów
i Pracowników

Wsparcie na wymianę studentów
i pracowników uczelni między Polską
a państwami darczyńców: Norwegią,
Islandią i Liechtensteinem.

Mechanizm Finansowy EOG
oraz Norweski Mechanizm Finansowy
12-16 Rue Joseph II, 1000 Brussels, Belgium
Tel.: +32 (0) 2 286 1701
Fax.: +32 (0) 2 286 1789
info-fmo@efta.int, www.eeagrants.org/

Fundusze na organizację intensywnych
kursów języka państw-darczyńców:
Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel.: +48 022 46 31 000
magdalena.gessel@frse.org.pl, http://fss.org.pl/pl/dzialanie2

Dotacje obejmują modernizację
i wyposażenie infrastruktury placówek
kulturalnych i edukacyjnych, projekty
edukacyjne i rozwój zasobów cyfrowych
– bibliotek, wydawnictw i czasopism.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
http://mk.gov.pl/po2010/infrastruktura_kultury.php
http://mk.gov.pl/po2010/edukacja_kulturalna.php
http://mk.gov.pl/po2010/zasoby_cyfrowe_p1.php

Granty na wymiany i inicjatywy młodzieżowe,
wolontariat, projekty z krajami sąsiadującymi
z UE, krajowe i międzynarodowe seminaria
o polityce młodzieżowej, szkolenia, sieci
partnerskie staże i inne formy wsparcia
organizacji młodzieżowych i osób
pracujących z młodzieżą

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”
ul. Mokotowska 43 IV p. 00-551 Warszawa
Tel.: +48 22 622 37 06, Fax: +48 22 622 37 08
mlodziez@mlodziez.org.pl, www.mlodziez.org.pl

Wsparcie ﬁnansowe międzynarodowych
działań młodzieżowych podejmowanych
przez krajowe lub międzynarodowe
organizacje młodzieżowe.

Rada Europy – Europejskie Centrum Młodzieży
1, Quai Jacoutot
F- 67000 Strasbourg
Tel.: + 33 3 88 41 23 00
Fax: + 33 3 88 41 27 77
youth@coe.int, www.coe.int/Youth/

Granty na działania mające na celu
wyrównywanie szans edukacyjnych oraz
przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci
niepełnosprawnych

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

Termin składania wniosków
Program współpracy między UE
a Kanadą w zakresie szkolnictwa
wyższego, szkolenia i młodzieży
19.03.2010
Be the Change!
– małe granty na projekty
młodzieżowe
31.03.2010
Uczenie się przez całe życie
– Języki (Działanie kluczowe 2)
31.03.2010
Uczenie się przez całe życie –
Współpraca polityczna i innowacje
w zakresie uczenia się przez całe
życie (Działanie kluczowe 1)
31.03.2010

31.03.2010
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy:
Działanie II, Kursy językowe
31.03.2010
Dotacje Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

31.03.2010
Młodzież w działaniu

01.04.2010
Europejska Fundacja Młodzieży
– granty na międzynarodowe
działania młodzieżowe
01.04.2010
Równe Szanse
– Kolorowa Akademia

01.04.2010

Nowy-stary rzecznik obywateli

WYADRZENIA
Międzynarodowy Rok Młodzieży
Organizacja Narodów Zjednoczonych proklamowała Międzynarodowy Rok Młodzieży
– zacznie się on 12 sierpnia 2010 roku.
Ma skupić energię, wyobraźnię i działania
młodych ludzi z całego świata na wyzwaniach, którym musi sprostać ludzkość – od
umacniania pokoju na świecie po wspieranie
rozwoju gospodarczego.
Hasłem roku jest „Dialog i wzajemne zrozumienie”- tych zagadnień dotyczyć też mają
podejmowane w ramach Roku działania. Mają
promować ideę pokoju, poszanowania praw
człowieka, wolności i solidarności. Powinny
też zachęcać młodych ludzi, by działali na
rzecz rozwoju – wspierając Milenijne Cele
Rozwoju. Znane są już daty dwóch kluczowych spotkań w ramach Roku – pierwsze na
początku sierpnia odbędzie się w Stambule,
drugie – pod koniec sierpnia w Meksyku.
Więcej informacji na stronie internetowej http://social.un.org/youthyear oraz
http://www.un.org/youth.

Prestiżowa nagroda dla Polki
Maria Mileńko z Poznania wygrała konkurs
na oﬁcjalny plakat Dnia Europy 2010. Praca
studentki Akademii Sztuk Pięknych podbiła
serca internautów, którzy oddali na nią ponad
414 tysięcy głosów. Plakat będzie promował
Dzień Europy, który przypada 9 maja.
Przed trzema laty podobny sukces odniósł inny
student ASP z Poznania – Szymon Skrzypczak.
Zaprojektował logo „Razem od 1957”, które
było oﬁcjalnym znakiem graﬁcznym obchodów
50-lecia podpisania Traktatów Rzymskich.

25. rocznica inicjatywy Europejska
Stolica Kultury
W tym roku mija ćwierć wieku od powstania
idei Europejskich Stolic Kultury. Z tej okazji
23 i 24 marca Komisja Europejska organizuje
uroczyste spotkanie i konferencję – by przyjrzeć się osiągnięciom tej inicjatywy i zastanowić nad jej efektami. Konferencję otworzą
szef Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso
oraz Jack Land, który – wraz z nieżyjącą już
b. minister kultury Grecji Meliną Mercouri
– był pomysłodawcą inicjatywy.
W 2010 r. tytuł Europejskiej Stolicy Kultury
przyznano niemieckiemu Essen, tureckiemu
Stambułowi i węgierskiemu Pécsowi. Przez
cały rok w miastach tych trwać będą festiwale muzyki, teatru, tańca, ﬁlmu i literatury.
Szczegółowe informacje o programie imprez
znajdziesz na stronie www.essen-fuer-dasruhrgebiet.ruhr2010.de/en/home.html,
www.en.istanbul2010.org/index.htm
i http://en.pecs2010.hu.

Parlament Europejski wybrał rzecznika
praw obywatelskich Wspólnoty – przez
drugą kadencję stanowisko to zajmował
będzie Nikiforos Diamandouros. Jak zapowiedział, wśród jego priorytetów będzie
dbałość o przestrzeganie praw zawartych
w Traktacie Lizbońskim i dołączonej do
niego Karcie Praw Podstawowych. Rzecznik
chce również, by unijna administracja lepiej
służyła obywatelom, będzie też dążył do
zwiększenia efektywności swojego Biura.
Europejski ombudsman wybierany jest
przez Parlament Europejski na pięcioletnie
kadencje. Nikiforosa Diamandourosa po
raz pierwszy wybrano w 2003 roku. Wcześniej był rzecznikiem praw obywatelskich
w Grecji. Więcej informacji o rzeczniku znajduje się na stronie: www.europarl.europa.eu/
electionombudsman

PUBLIKACJE
Młodzież w Europie
– portret statystyczny
W jakim wieku młodzi ludzie wyprowadzają
się od rodziców? Jak bardzo stopa bezrobocia zależy od poziomu wykształcenia? Czy
więcej młodych ludzi pracuje na umowach
stałych, czy czasowych? Jak często uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziesz
w publikacji „Młodzież w Europie – portret
statystyczny”, wydanej przez Eurostat.
Broszura zawiera mnóstwo informacji
z wielu dziedzin życia młodych ludzi
– od demograﬁi, poprzez kwestie zdrowia
i warunków życia, po edukację i rynek pracy.
Raport dostępny jest na stronie http://epp.
eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_ PUBLIC/
3-10122009-AP/EN/3-10122009-AP-EN.PDF

Europa i Ty w 2009 r.
Chcesz wiedzieć, co Unia zrobiła dla ciebie
w minionym roku? Sięgnij po multimedialny
rocznik Komisji Europejskiej, prezentujący
część z najważniejszych osiągnięć Unii
Europejskiej z ostatnich 12 miesięcy. Znajdziesz w nim opis inicjatyw Unii, które przyniosły skutki odczuwalne dla jej obywateli
– począwszy od badań nad nowymi lekami
na demencję po łagodzenie skutków kryzysu
gospodarczego. Publikacja znajduje się na
stronie http://ec.europa.eu/snapshot

Asystentura Comeniusa
– przewodnik dla szkół i opiekunów

lekcji, wspierają szkolne projekty, często
nauczają swojego ojczystego języka. Dzięki
wyjazdom poznają inne kraje Europy
i systemy edukacyjne, doskonalą swoje umiejętności dydaktyczne.
Przewodnik podpowiada jak sprostać
wyzwaniu integracji ze szkołami goszczącymi i lokalnymi społecznościami oraz jak
radzić sobie w różnych sytuacjach spotykających nauczycieli w ich pracy. Publikacja
dostarcza wielu praktycznych wskazówek
i gotowych pomysłów. Ma sześć wersji językowych, w tym polską. Wszystkie znajdują
się na stronie Komisji Europejskiej:
h t t p: //e c .e u r o p a .e u /e d u c a t i o n /n e w s /
news1995_en.htm

Nowe raporty SALTO
Centrum SALTO wydało nowy zbiór
raportów na temat edukacji EuroMed Educational Report Collection „Bringing both sides
together”. Dziesiąte wydanie z serii „Dialog
pomiędzy cywilizacjami” poświęcone jest
dialogowi jako narzędziu rozwijania partnerstwa w ramach edukacji pozaformalnej
pomiędzy dwoma stronami Morza Śródziemnego. Raport dostępny jest w sieci pod
adresem: http://issuu.com/caroline.mayaudon/
docs/dac_report_complet
lub do ściągnięcia pod adresem:
http://www.salto-youth.net/download/1915

INTERNET
Światowa Wspólnota Klimatyczna
Organizacje pozarządowe, politycy, studenci,
miasta – i zwykli obywatele – wszyscy mogą przyłączyć się do wirtualnej Światowej Wspólnoty
Klimatycznej: www.worldclimatecommunity.com/
fightclimatechange. Zdaniem twórców tej
anglojęzycznej witryny każdy głos może mieć
wpływ na zmiany na naszej planecie! Twój
– Drogi Czytelniku – również.

Domeny z .ue dostępne we
wszystkich językach!
Obywatele Unii Europejskiej oraz działającej w niej ﬁrmy i organizacje mogą już
rejestrować domeny zakończone na .eu
używając liter ze wszystkich 23 oﬁcjalnych
języków Unii Europejskiej. Bez przeszkód
mogą pisać nawet greką lub cyrylicą!
Więcej na ten temat w internecie, na stronie
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.
do?reference=IP/09/1903&format=HTML&
aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Każdego roku aż 1500 przyszłych nauczycieli
wyjeżdża za granicę z pomocą programu
Comenius. Pomagają przy prowadzeniu
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