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AKTUALNOŚCI
EURODESK POLSKA
Na biało, czyli…
…jak legalnie pracować w Europie. To tytuł
czwartej edycji cieszącej się dużym powodzeniem
publikacji Eurodesk Polska. Broszura zawiera
podstawowe informacje o formalnościach związanych z zatrudnieniem i pobytem w 27 krajach
europejskich. A ponadto: informacje o pracy
sezonowej, kosztach życia, zarobkach, branżach,
w których najłatwiej znaleźć zatrudnienie, zasadach zatrudniania osób niepełnoletnich.
„Na biało” jest publikacją bezpłatną. Dostępna
jest w organizacjach należących do sieci Eurodesk Polska.

EURONIUSY
Komisja Europejska przyjęła
plan na 2010
Znamy już plan prac Komisji Europejskiej na
2010 r. i kierunki polityki unijnych komisarzy na
kolejnych pięć lat. Przyjęty 31 marca dokument
odzwierciedlać ma determinację Komisji do
wyprowadzenia Europy z kryzysu ekonomicznego
i prowadzenia polityki, która przyniesie obywatelom Unii bezpośrednie korzyści.
Komisja uzgodniła listę 34 strategicznych priorytetów, które mają być zrealizowane przed końcem
roku. Ustaliła również listę 280 najważniejszych
wniosków.
Działania Komisji będą się koncentrować wokół
czterech głównych wątków: zwalczania kryzysu
w Europie i utrzymania społecznej gospodarki
rynkowej, stworzenia programu działań na rzecz
obywateli, który stawia ich w centrum zainteresowania polityki europejskiej, rozwijania ambitnego
i spójnego planu działań zewnętrznych o zasięgu
globalnym oraz unowocześniania unijnych
instrumentów i metod działania UE. Więcej na:
http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm

Europejska Inicjatywa Obywatelska:
nowa możliwość wpływu na
politykę Unii.
Obywatele UE będą mogli proponować Komisji Europejskiej konkretne rozwiązania prawne.
Takie prawo daje im wprowadzona przez Traktat
Lizboński Europejska Inicjatywa Obywatelska.
Wniosek zostanie rozpatrzony jeśli podpisze się
pod nim co najmniej milion obywateli z minimum
jednej trzeciej państw Wspólnoty.
W przedstawionej Parlamentowi propozycji
Komisja złagodziła te warunki. Chce, aby rozpatrzeniu podlegały wnioski już po zebraniu 300 tys.
podpisów w trzech państwach członkowskich.
Jeśli Parlament i Rada UE osiągną porozumienie w
sprawie EIO, pierwsze inicjatywy będą mogły pojawić się już w 2011 r. Więcej informacji na stronie:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=MEMO/10/116&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=en

Intergrupa ds. Młodzieży już działa
Szesnastu europosłów utworzyło intergrupę
na rzecz młodzieży Parlamentu Europejskiego.
Intergrupa zajmie się najważniejszymi sprawami
dotyczącymi młodych Europejczyków, takimi
jak mobilność, aktywne obywatelstwo, edukacja
i tzw. włączenie społeczne.
Powstanie intergrupy to konsekwencja deklaracji
Parlamentu Europejskiego z 2008 roku, w której
wezwano Komisję Europejską do wzięcia pod
uwagę problemów młodzieży przy wytyczaniu
nowych celów polityki. Szefem inicjatywy został
francuski konserwatysta Damien Abad.
Więcej szczegółów na stronie
www.youthforum.org/en/node/1944.

MSE 2012 – znamy trójkę ﬁnalistów
Greckie Byron i Heraklion oraz portugalska Braga
to ﬁnaliści konkursu o miano Młodzieżowej Stolicy Europy 2012. W pokonanym polu zostały
m.in. Ostrów Wielkopolski i Kalisz oraz Malaga
i Sarajewo.
Zwycięzcę konkursu ogłosi międzynarodowe jury
24 kwietnia. Wyróżnione miasto zorganizuje cykl
imprez promujących aktywne uczestnictwo młodych ludzi społeczeństwie.
Miano Europejskiej Stolicy Młodzieży przyznaje
Europejskie Forum Młodzieży. Pierwszą Stolicą
był w 2009 roku Rotterdam, w kolejnych latach
Turyn i Antwerpia.
Więcej informacji na stronie
www.youthforum.org/en/node/1969.

MSE 2013 – czasu na zgłoszenie
coraz mniej
Jeszcze nie znamy Młodzieżowej Stolicy Europy
w roku 2012, a już przyjmowane są zgłoszenia
miast, które chciałyby walczyć o to miano na rok
2013. Wygra – tradycyjnie – metropolia, która
zaproponuje najciekawszy całoroczny program
imprez dla młodych ludzi. Organizowane wydarzenia mają promować aktywny udział młodzieży
w życiu społecznym i podkreślać jej rolę w rozwoju Starego Kontynentu.
Wnioski przyjmowane są do 22 czerwca 2010
roku. Więcej informacji na stronie
www.youthforum.org/en/node/2123.

Unijny znak dziedzictwa
europejskiego
Komisja Europejska chce wyróżniać obiekty
i miejsca, symbolizujące integrację i ideały Europy.
Proponuje w tym celu ustanowienie Znaku Dziedzictwa Europejskiego. Byłaby to kontynuacja
na poziomie unijnym inicjatywy międzyrządowej z 2006 r., w ramach której Znak przyznano
64 obiektom – m.in. Stoczni Gdańskiej.
Przekształcenie znaku dziedzictwa europejskiego
w inicjatywę Unii Europejskiej zwiększyć ma
jego wiarygodność i rozpoznawalność. Zgodnie
z nowymi zasadami każde z 27 państw członkowskich wskazywałoby co roku dwa obiekty, które
ubiegałyby się o Znak. Kandydatury oceniać ma
grupa niezależnych ekspertów.
Unijny znak dziedzictwa europejskiego różni się
od innych inicjatyw, takich jak lista światowego
dziedzictwa UNESCO czy „europejskie szlaki

kultury” Rady Europy. Obiekty byłyby wybierane przede wszystkim na podstawie ich wartości symbolicznej, a nie walorów estetycznych czy
architektonicznych.
Decyzja Komisji mogłaby wejść w życie w roku
2011 lub 2012.

Rośnie bezrobocie wśród młodzieży
Komisja Europejska przedstawiła najnowsze
dane dotyczące bezrobocia w Unii Europejskiej.
Z badań wynika, że w ostatnich miesiącach liczba
młodych osób bez pracy wciąż rośnie – w styczniu
2010 r. zwiększyła się o 22 tysiące osób, sięgając
20,9 proc. Sytuację młodzieży na rynku pracy
określono jako alarmującą – zwłaszcza w porównaniu z dorosłymi obywatelami UE, wśród których stopa bezrobocia ustabilizowała się.
Szczegóły na
http://ec.europa.eu/youth/news/news1724_en.htm.

Parlament Europejski o młodzieży
na rynku pracy
System praktyk dla młodych pracowników w Unii
Europejskiej powinien być rozszerzony i usprawniony – taki jest najważniejszy postulat raportu
Parlamentu Europejskiego. Dokument dotyczy szans młodych na rynku pracy, wspierania
dostępu młodzieży do rynku pracy oraz wzmocnieniu pozycji stażu, praktyki i aplikacji.
Komisja i Rada uznały za pilne opracowanie Europejskiej Karty na rzecz Jakości Praktyk, która
zapewnić ma ich wysoką edukacyjną wartość
i zapobiec wykorzystywaniu młodych pracowników. Raport zachęca Komisję i państwa członkowskie do egzekwowania praw przysługujących
młodzieży oraz zapewnienia jej przyzwoitych
standardów pracy – m.in. związanych z czasem
pracy, jej bezpieczeństwem i higieną.
Dokument powinien zostać przyjęty przez Komitet do spraw Zatrudnienia i Spraw Społecznych
Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2010. Tekst
raportu – w języku angielskim – dostępny jest na stronie www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/
documents/empl/pr/806/806138/806138en.pdf.

Sport i aktywność ﬁzyczna
– ankieta Eurobarometru
40 proc. Europejczyków uprawia sport przynajmniej raz w tygodniu, a 65 proc. angażuje się
w różne formy aktywności ﬁzycznej – wynika ze
badań Eurobarometru. Niestety, aż co czwarty
mieszkaniec UE jest pod tym względem zupełnie bierny.
Z badań wynika, że najbardziej poważnie sport
traktują mieszkańcy Irlandii i krajów skandynawskich, a mężczyźni są bardziej aktywni od
kobiet (szczególnie widać to wśród osób między
15. a 24. rokiem życia). Ankiety wskazują również,
że poziom aktywności ﬁzycznej ma związek ze
statusem społecznym – 64 proc. Europejczyków,
którzy ukończyli edukację w wieku 15 lat, w ogóle
nie uprawia sportu. Odsetek ten spada do zaledwie 24 proc. w przypadku osób, które uczyły się
co najmniej do 20. roku życia.
Cały raport dostępny jest na stronie
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/
ebs_334_en.pdf.

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

Opis

Kontakt

Konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej
na wyłonienie najlepszej oferty na realizację
ogólnokrajowego programu pomocy
wybitnie uzdolnionym uczniom

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
Tel.: +48 22 628-04-61; 629-72-41
www.men.gov.pl

Program wspiera projekty przyczyniające
się do zmniejszenia szkodliwości społecznej
i szkód zdrowotnych związanych
z narkotykami

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

Środki ﬁnansowe na realizację projektów
z zakresu m.in. zwalczania rasizmu,
ksenofobii i antysemityzmu oraz ochrony
praw dziecka

Komisja Europejska – Dyrekcja ds. Sprawiedliwości,
Wolności i Bezpieczeństwa
DG Justice and Home Affairs, European Commission
Rue de Genieve 5, B-1049
JLS-DRUGS-Programme@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/drugs/fundingdrugs_en.htm
Kontakt: Marta Pilarska-Baran, marta.pilarska@mswa.gov.pl

Wspieranie inicjatyw edukacyjnych
realizowanych na rzecz uchodźców,
mniejszości narodowych/etnicznych
29.04.2010

Wspieranie inicjatyw edukacyjnych
służących kultywowaniu języka, tradycji
i kultury kraju pochodzenia lub nauczaniu
języka polskiego

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
Tel.: +48 22 628-04-61; 629-72-41
www.men.gov.pl

Uczenie się przez całe życie
– COMENIUS

Granty na realizację projektów szkolnych
dla uczniów i nauczycieli, chcących
wymieniać się doświadczeniami ze szkołami
z innych krajów

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

Doﬁnansowanie działań promujących
innowacyjne metody i dostępność
kształcenia dorosłych.

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

Granty na projekty mające na celu ochronę
dzieci, młodzieży i kobiet przed przemocą
oraz osiągnięcie wysokiego poziomu
ochrony zdrowia, dobrobytu i spójności

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

Summer Universities to obozy, na których
oprócz zdobywania wiedzy na temat innego
kraju, kultury i języka, uczestnicy świetnie
się bawią

AEGEE Europe – Europejskie Forum Młodzieży
Rue Nestor de Tiere 15, B-1030 Bruksela (Schaarbeek)
tel.: +32 2 2452300, fax: + 32 2 2456260
headofﬁce@aegee.org, www.aegee.org

Dotacje na dwustronne projekty wymiany
kulturalnej z Norwegią, Islandią, Lichtensteinem.
Operatorem Funduszu jest Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
tel.: +48 22 42 10 100, fax: +48 22 42 10 131
minister@mkidn.gov.pl, www.mkidn.gov.pl

Wsparcie mobilności i współpracy
w sferze szkolnictwa wyższego pomiędzy
krajami Unii Europejskiej a krajami
nienależącymi do UE

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

Granty dla organizacji społeczeństwa
obywatelskiego i ekspertów prowadzących
działania promujące aktywne obywatelstwo,
organizujących debaty i przedsięwzięcia
służące reﬂeksji nad obywatelstwem
europejskim

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

Udostępnienie (Wybranym
projektodawcom IBM) programu do
nauki języka angielskiego on-line dla
dzieci i dorosłych, oparty na nowoczesnej
technologii rozpoznawania głosu.

Konkurs grantowy IBM
IBM – Polska
ul. 1 Sierpnia 8, 02-134 Warszawa
Tel.: (22) 87 86 777
kalina.krassowska@pl.ibm.com, www.readingcompanion.org

Termin składania wniosków
Program pomocy wybitnie
uzdolnionym uczniom
23.04.2010
Proﬁlaktyka narkotykowa
i informacja o narkotykach

28.04.2010
Prawa Podstawowe i Obywatelstwo
2009–2010

29.04.2010

30.04.2010
Uczenie się przez całe życie
– Grundtvig
30.04.2010
Daphne III

30.04.2010
AEGEE Summer University
30.04.2010
Fundusz Wymiany Kulturalnej
30.04.2010
Erasmus Mundus (2009–2013)
30.04.2010
Europa dla obywateli: Akcja 2:
„Aktywne społeczeństwo
obywatelskie w Europie”
30.04.2010
Konkurs grantowy IBM
– nauka języka angielskiego on-line
30.04.2010

NIE PRZEGAP TERMINÓW
Program
Termin składania wniosków
Kultura (2007–2013):
Część 1 – Wspieranie projektów
w zakresie kultury
03.05.2010
Bezpieczne dzieciństwo – konkurs

Opis

Kontakt

Wsparcie procesu tworzenia się obywatelstwa
europejskiego oraz wzmocnienie przestrzeni
kulturowej opartej na wspólnym dziedzictwie
kulturowym poprzez rozwój współpracy
kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami
życia kulturalnego i instytucjami kultury.

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

Doﬁnansowanie działań, których celem jest
ochrona dzieci przed przemocą i krzywdzeniem
oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom.

Program „Bezpieczne dzieciństwo”
Fundacja Dzieci Niczyje
ul. Walecznych 59. 03-926 Warszawa
Tel.: +48 22 616 65 05
www.fdn.pl

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.: +48 22 / 338 62 00, fax: +48 22 / 338 62 01
beata@fwpn.org.pl, www.fwpn.org.pl

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

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
ul. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa
tel.: 022 826 83 24, fax: 022 826 83 24
poczta@kronenberg.org.pl,
www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/index.htm

Granty na projekty promujące współpracę
i wymianę młodzieży w zakresie edukacji
pozaformalnej wspierając organizacje
i projekty angażujące młodych ludzi z tzw.
„krajów partnerskich” programu „Młodzież
w działaniu”.

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

Program promuje bezpieczne korzystanie
z internetu i innych technologii
komunikacyjnych, edukuje użytkowników,
przede wszystkim dzieci, rodziców
i opiekunów, zwalcza nielegalne treści
i szkodliwe zachowania w internecie, takie
jak poniżanie i zastraszanie

Komisja Europejska – Dyrekcja ds. Społeczeństwa
Informacyjnego i Mediów
European Commission
Directorate General Information Society BU 24 0/74
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruksela
tel.: +32-2-299 93 99, fax: +32-2-299 94 99
infso-desk@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/information_society/index_en.htm

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

Doﬁnansowywanie spotkań 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 dla działań angażujących obywateli
UE – spotkań, wymian, debat – integrujących
lokalne społeczności i mieszkańców
różnych państw, umożliwiających wymianę
doświadczeń, poglądów i wartości,
wyciągania wniosków z doświadczeń
i budowania 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

Program wspiera ﬁnansowo współpracę
kulturalną, wymiany naukowe i badania,
edukację, wymiany młodzieżowe
i współpracę transgraniczną.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
International Visegrad Fund
Královské údolie 8, 811 02 Bratysława, Słowacja
tel.: +421 259 203 811, fax: +421 259 203 805
visegradfund@visegradfund.org, www.visegradfund.org

Granty na podnoszenie jakości
szkolnictwa wyższego i wprowadzanie
do niego wymiaru europejskiego poprzez
wspieranie międzynarodowej współpracy
uniwersyteckiej, zwiększanie mobilności
i uznawalności wykształcenia w UE.

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

Program wspiera organizacje pozarządowe
dając dostęp do oprogramowania i sprzętu
sieciowego.

Bank Drugiej Ręki
ul. Księcia Ziemowita 51a, 03-885 Warszawa
tel.: (0 22) 678 86 70, fax: (0 22) 433 51 22
technologie@bdr.org.pl, www.technologie.org.pl

04.05.2010
Dotacje na spotkania i współpracę
partnerską polsko-niemiecką
04.05.2010
Dotacje Fundacji Kronenberga

14.05.2010
MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU
– Działanie 3.2 – Współpraca
z państwami niesąsiadującymi
z Unią Europejską
17.05.2010
Bezpieczniejszy Internet

27.05.2010
Młodzież w działaniu

01.06.2010
Europa dla obywateli: Akcja 1.1
Partnerstwo miast
01.06.2010
Europa dla obywateli: Akcja 1.2:
Projekty i obywatelskie i środki
wsparcia

01.06.2010
Międzynarodowy Fundusz
Wyszehradzki – Małe granty
01.06.2010
Program Uczenie się przez całe
życie – ERASMUS

30.06.2010
Technologie non-proﬁt
30.06.2010

WYDARZENIA
Młodzi tłumacze nagrodzeni
Paweł Lipski z Liceum Filomata w Gliwicach został polskim zwycięzcą trzeciej edycji
konkursu Komisji Europejskiej dla młodych
tłumaczy „Juvenes Translatores”. Nagrodę
odebrał w Brukseli, z rąk Androulli Vassiliou,
europejskiej komisarz ds. wielojęzyczności.
W konkursie startowało 2200 uczniów ze szkół
ponadpodstawowych ze wszystkich krajów
UE. Zwycięzcy – poza odebraniem dyplomem
– mogli zwiedzić siedzibę Dyrekcji Generalnej
ds. Kultury i podglądać, jak pracują profesjonalni
unijni tłumacze.
Więcej o konkursie na stronie
http://ec.europa.eu/translatores.

Tydzień e-Umiejętności za nami
Nawet 300 tysięcy młodych ludzi mogło wziąć
udział w ponad stu imprezach i inicjatywach,
zorganizowanych od 1 do 5 marca 2010 r.
w ramach pierwszego w historii Europejskiego
Tygodnia e-Umiejętności.
Celem przedsięwzięcia było przekonanie
studentów, młodych specjalistów oraz przedstawicieli małego i średniego biznesu o tym, jak
szerokie możliwości stwarza praca w sektorze
technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Zdaniem inicjatora wydarzeń – Komisji Europejskiej – jego rozwój jest warunkiem zbudowania
konkurencyjnej i innowacyjnej Europy.
Imprezy związane z Tygodniem e-Umiejętności zorganizowano w ponad 20 krajach. Finał,
podczas którego zaprezentowano i nagrodzono
najlepsze praktyki oraz sformułowano zalecenia
na przyszłość, odbył się w Brukseli.
Więcej informacji na stronie
http://eskills-week.ec.europa.eu

Dzień wiosny w Europie 2010
Do końca czerwca potrwa ósma edycja ogólnoeuropejskiej kampanii „Dzień wiosny w
Europie”. Inicjatywa zachęcać ma nauczycieli
ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
do organizowania spotkań uczniów z najważniejszymi decydentami i postaciami życia
społecznego.
Hasłem tegorocznej kampanii jest „Obywatelstwo i Prawa Podstawowe”. Dzień Wiosny
ma również promować w szkołach solidarność
społeczną, nawiązując do trwającego właśnie
Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.
Kluczowym elementem kampanii jest strona
internetowa – to na niej szkoły i nauczyciele
mogą zarejestrować swój udział w akcji i opisać
organizowane spotkania. Strona ma być również
dynamiczną platformą współpracy nauczycieli
i miejscem wirtualnych spotkań studentów
z zaproszonymi gośćmi. W ubiegłym roku
w kampanii udział wzięło 6,5 tys. szkół.
Więcej na stronie
www.springday2010.net/ww/en/pub/spring2010/
index.htm

Międzynarodowy Tydzień Kultury
2010 w Pecs

Podręcznik dla organizatorów
edukacji pozaformalnej

Młodzi ludzie z całego świata mogą wziąć udział
w jednym z najbardziej popularnych festiwali
młodzieżowych w Europie Środkowej. Tematem
tegorocznej imprezy są „Bałkany – odnowa”.
W programie jest m.in. szkoła letnia, wydarzenia
kulturalne i sportowe, koncerty, pokazy tańca
oraz wystawy.
Terminy rejestracji są zróżnicowane – przypadają
między 15 kwietnia a 31 maja 2010 r. Szczegóły na
stronie www.icwip.hu.

Publikacja przedstawia najważniejsze informacje
i praktyczne wskazówki dla osób zaangażowanych w planowanie i realizację edukacji pozaformalnej o charakterze międzykulturowym.
Jej wydanie to efekt wysiłków podejmowanych
przez Radę Europy na rzecz wsparcia i poprawy
jakości edukacji pozaformalnej w Europie
i – w konsekwencji – szerszej uznawalności
jej efektów. Podręcznik można zamówić na
stronie
http://book.coe.int/EN/ﬁcheouvrage.php?PAGEID=
36&lang=EN&produit_aliasid=2459.

Światowy Dzień Telekomunikacji
i Społeczeństwa Informacyjnego
Zaplanowane na 17 maja 2010 r. święto ma
uświadomić możliwości, jakie stwarza internet
i inne technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT) dla społeczeństw i gospodarek.
Tematem tegorocznego Dnia jest „Lepsze miasto,
lepsze życie z ICT”. Organizatorzy chcą przekonać
uczestników, że technologie informacyjne i komunikacyjne odegrają kluczową rolę w procesie poprawiania standardów życia w wielkich miastach.
Więcej informacji na stronie www.itu.int/wtisd.

PUBLIKACJE
O młodzieży w liczbach
Pierwszy raport Komisji Europejskiej dotyczący
młodzieży Unii jest już dostępny w wersji pdf.
Publikacja – opracowana na prośbę Rady Unii
Europejskiej – przedstawia statystyczny obraz
sytuacji młodych ludzi w Europie. Stanowi jeden
z załączników do Komunikatu Komisji Europejskiej,
dotyczącego nowych ram współpracy młodzieżowej pod nazwą „Strategia UE – Inwestowanie
w młodzież i mobilizowanie jej do działania”.
Raport – w języku angielskim – dostępny jest
na stronie http://ec.europa.eu/youth/pub/pdf/
eu-youth-report_en.pdf.

Raport o prawach młodych
Europejczyków
Europejskie Forum Młodzieży (EFM) przygotowało raport na temat stanu praw młodych ludzi
w Europie. Dokument przedstawiono 29 marca
w Europejskim Centrum Młodzieży w Strasburgu.
Prezentacji towarzyszyła dyskusja przy okrągłym
stole, w której udział wziął Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, Thomas Hammarberg.
Kwestia ustawowego gwarantowania praw
młodych ludzi nabrała znaczenia, gdy Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy poprosiło
o raport na temat możliwych korzyści przyjęcia
europejskiej konwencji praw młodych ludzi.
W odpowiedzi EFM postanowiło rozpocząć prace
nad raportem i zbadać sytuację młodzieży.
Raport opiera się na danych z 17 organizacji
członkowskich EFM i dotyczy 11 zagadnień, m.in.
edukacji i praw uczniów i studentów, zatrudnienia i ochrony socjalnej, prawa do wyrażania
poglądów, równego traktowania i mobilności.
Więcej informacji na stronie www.youthforum.org/
en/system/f iles/yf j_ public/press_releases/en/
0264-10_EN.pdf.

YouthPass for All!
To broszura towarzysząca publikacji Youthpass
guide, zawierająca mnóstwo porad i wskazówek
dla osób z mniejszymi szansami i ich opiekunów,
zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu
Youthpass.
Broszura dostępna jest na stronie
www.salto-youth.net/download/1949/Youthpass
ForAll.pdf

INTERNET
Tak dla EVS
Użyteczne informacje o projektach Wolontariatu Europejskiego (EVS) na cały świecie oferuje
portal www.yesforevs.eu. Na witrynie znajdują
się narzędzia i kontakty ułatwiające wyjazd na
wolontariat do innego kraju. Przedsięwzięcie
wspiera Komisja Europejska.

Proces boloński – od A do Z w sieci
Czym jest Proces Boloński? Kiedy się zaczął
i jakie kraje są zaangażowane w tworzenie
Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego?
Na te i inne pytania znajdziesz na stronie
www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna.

Zagraj w EVOKE – znajdź
rozwiązanie dla problemów świata
Każdy i wszędzie może zagrać w nową, internetową grę EVOKE. Jej twórcy chcą zachęcić
młodych ludzi na całym świecie – a szczególnie
w Afryce – do szukania twórczych rozwiązań
najpilniejszych problemów społecznych.
Najlepsi gracze mogą liczyć na stypendium
umożliwiające udział w spotkaniu EVOKE
Summit w Waszyngtonie. Osoby, które w ciągu
dziesięciu tygodni zdołają dziesięć razy ukończyć grę, otrzymają tytuł World Bank Institute
Social Innovator – Class of 2010. Gra dostępna
jest na stronie www.urgentevoke.com.

Społeczność tanich noclegów
Szukasz zakwaterowania na kilka dni? Zajrzyj na
stronę www.couchsurﬁng.org. Witryna powstała
z inicjatywy Couchsurﬁng Community, międzynarodowej sieci non-proﬁt, ułatwiającej kontakt
między podróżnikami a mieszkańcami 230 państw
i terytoriów na całym świecie. By skorzystać
z oferty serwisu, wystarczy założyć swój proﬁl.
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