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EdO i Kultura z Eurodesk Polska

Podstawowe informacje o programach „Europa
dla Obywateli” i „Kultura” zawiera ulotka, którą
przesyłamy wraz z gazetkami FRSE. Publikację
przygotowały punkty kontaktowe obu programów, działające w Instytucie Adama Mickiewicza. Z przedstawicielstwami obu programów
Eurodesk Polska nawiązał stałą współpracę. Jak
widać, jej pierwsze owoce już są.

EURONIUSY
Młodzieży, na studia!

Tylko formalności przeszkodziły ministrom edukacji państw UE w przyjęciu celów polityki edukacyjnej na najbliższe lata. Zaproponowany przez
Komisję Europejską kierunek działań zaakceptowało 26 państw Unii. Nie zrobiła tego tylko Wielka
Brytania – 11 maja, gdy obradowali ministrowie, w
Londynie akurat formował się nowy rząd.
Propozycja Komisji przewiduje zmniejszenie
wskaźnika osób porzucających naukę przed
ukończeniem szkół ponadgimnazjalnych z 15
do 10 proc. Zakłada również zwiększenie z 31
do 40 proc. odsetka młodych ludzi uzyskujących
wykształcenie wyższe lub mu równoważne.
Teraz celami zajmie się Rada Europejska. Jeśli
je zaaprobuje, staną się częścią nowej unijnej
strategii Europa 2020. Więcej na www.consilium.
europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/
educ/114393.pdf

...a po studiach - do pracy

Rada Europejska przyjęła rezolucję wspierającą
włączanie młodych ludzi na rynek pracy. Według
dokumentu, „efektywna integracja młodzieży ze
społeczeństwem i ich pełne i aktywne funkcjonowanie na rynku pracy to - oprócz dostępu do
wysokiej jakości kształcenia i ochrony socjalnej niezbędne narzędzia, służące zmniejszaniu ubóstwa oraz polepszaniu jakości życia i spójności
społecznej.”
Rezolucja Rady podkreśla kluczową rolę młodych
ludzi w budowaniu europejskiego dobrobytu, jak
i międzysektorowy charakter kwestii związanych
z młodzieżą. Politycy podkreślili, że polityka młodzieżowa musi znaleźć swoje miejsce w Strategii
Europa 2020. Źródło: http://ec.europa.eu/youth/
news/news1764_en.htm

„Młodzież w działaniu” daje efekty

Aż 95 proc. młodych ludzi udoskonaliło swe umiejętności językowe dzięki udziałowi w projektach
wspieranych przez program „Młodzież w działaniu”. Takie są wyniki najnowszych badań, zleconych
przez KE. Wynika z nich również, że 65 proc. uczestników programu wierzy, iż zdobyte doświadczenia
zwiększą ich szanse na znalezienie pracy.
Udział w projektach programu „MwD” ma również wpływ na postawę obywatelską. Aż 60 proc.

beneficjentów brało udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r – w całej populacji
młodych Europejczyków odsetek ten wyniósł
zaledwie 29 proc.
W sumie w badaniu udział wzięło 4550 osób.
Więcej na stronie http://ec.europa.eu/youth/focus/
doc/monitoring_survey/main_results_monitoring_survey.pdf

Dwa raporty Europosłów

Parlament Europejski przyjął 18 maja dwa raporty
dotyczące sytuacji młodzieży na Starym Kontynencie. Dokument „Kluczowe kompetencje dla
zmieniającego się świata: wdrożenie programu
edukacji i szkoleń 2010” podkreśla konieczność
uwzględnienia w strategii Europa 2020 kwestii
rozwoju kluczowych kompetencji – cyfrowych,
społecznych i obywatelskich. Zaleca też wspieranie inicjatywy i kreatywności, przedsiębiorczości
i świadomości kulturalnej, nowoczesnego podejścia do edukacji, uczenia się przez całe życie i
zwiększonej mobilności studentów.
Drugi z przyjętych raportów - „Unijna Strategia
dla Młodzieży – inwestowanie i wspomaganie”
wzywa do stworzenia bardziej efektywnego
planu działań na rzecz młodych Europejczyków.
Współpraca członków UE powinna promować
mobilność w poszukiwaniu wykształcenia i
pracy, a organizacje młodzieżowe aktywniej
kształtować politykę dotyczącą młodych ludzi.

Sześciu kandydatów do tytułu
Zielonej Stolicy Europy 2012-2013

Barcelona, Malmö, Nantes, Norymberga, Reykjavík i Vitoria-Gasteiz to miasta, które znalazły się
na krótkiej liście kandydatów do tytułu Zielonej
Stolicy Europy. Oceniająca metropolie komisja
bierze pod uwagę m.in. lokalny wkład danego
miasta w walkę ze zmianami klimatu, organizację transportu, zieleń miejską, zrównoważone
zagospodarowanie przestrzeni, troskę o bioróżnorodność, jakość powietrza, poziom hałasu oraz
zużycie wody.
W drugim etapie konkursu miasta będą musiały
m.in. udowodnić, że stale poprawiają warunki
życia mieszkańców i przedstawić swoje inicjatywy na przyszłość. Więcej: http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/
index_en.htm

Bezrobocie: w USA gorzej niż w UE

Stopa bezrobocia w Unii rośnie, ale wciąż jest
niższa niż w USA. W pierwszym kwartale 2010 r.
wyrównany sezonowo wskaźnik wyniósł 9,6 proc.
Dwa lata temu sięgał 6,7 proc. Kryzys gospodarczy znacznie mocniej wpłynął na rynek pracy
Stanów Zjednoczonych. Przed kryzysem odsetek osób bez pracy był wyjątkowo niski – w drugim kwartale 2007 r. sięgał 4,5 proc. Pod koniec
roku 2009 wzrósł jednak aż do 10 proc. Obecnie
wynosi 9,7 proc. Więcej szczegółów na stronie
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/10/67&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

...a najgorzej wśród młodzieży

Nie zmienia się wysoki wskaźnik bezrobocia wśród
młodych mieszkańców Unii Europejskiej. W styczniu 2010 r. w strefie euro bez pracy pozostawało
20 proc. osób w wieku poniżej 25 lat. Dla całej Unii
wskaźnik ten wynosił 20,6 proc. Rok temu bezrobocie młodych w obu obszarach wynosiło 18,4 proc.
Sytuacja młodych pracowników w poszczególnych krajach jest mocno zróżnicowana. Najmniejsze bezrobocie panuje w Holandii (7,3
proc.), najwyższe na Łotwie i w Hiszpanii (ponad
40 proc.). Więcej informacji: http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-31032010-BP/
EN/3-31032010-BP-EN

Co ty wiesz o bioróżnorodności?

Poziom wiedzy Europejczyków o bioróżnorodności jest bardzo niski. Według ankiety Eurobarometru, tylko 38 proc. Europejczyków zna
znaczenie tego słowa, a 28 proc. o nim słyszało,
ale nie wie, co oznacza.
Publikacja wyników badań zbiegła się z rozpoczęciem przez Komisję kampanii uświadamiającej, dotyczącej bioróżnorodności. Celem unijnej inicjatywy jest oswojenie Europejczyków z
problemem, sprawdzenie, czy mieszkańcy Unii
zrozumieli potencjalne konsekwencje strat w
bioróżnorodności i to, że mogą coś zrobić, by je
powstrzymać. Temu celowi służyć ma również
specjalnie uruchomiony portal internetowy,
gromadzący dane dotyczące zagadnienia: http://
biodiversity.europa.eu. Więcej o kampanii na stronie http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/
flash_arch_en.htm#290, szczegółowe wyniki
badań: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/
fl_219_en.pdf.

Mniej papierkowej roboty

Komisja Europejska przyjęła zmiany, które uproszczą dostęp do unijnych funduszy i zmniejszą
koszty, ponoszone przez beneficjentów. Podjęta
28 maja decyzja poszerzy też możliwości łączenia
środków publicznych z prywatnymi, co ma być
impulsem na rzecz zwiększenia inwestycji.
Więcej informacji na stronie http://europa.
eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/629&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Będą zmiany w edukacji zawodowej

Komisja Europejska zaprezentowała nową wizję
przyszłości szkolnictwa zawodowego i szkoleń.
Chce zachęcić młodych ludzi do podejmowania
tego rodzaju edukacji, poprawić jej jakość i ułatwić
mobilność pracowników. Szkolnictwo zawodowe i
szkolenia mają zapewniać młodym ludziom umiejętności potrzebne w zdobyciu pracy, a dorosłym
– dawać szansę na uzupełnianie kompetencji.
Szczegóły planu Komisji poznamy w grudniu
tego roku, po spotkaniu komisarza ds. edukacji
z organizacjami pracodawców i pracowników w
Brugii. Pełen tekst komunikatu na stronie http://
ec.europa.eu/education/vocational-education/
doc/com296_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
Termin składania wniosków
Młodzieżowa Stolica Europy 2013
22.06.2010

Program Uczenie się przez całe życie
– ERASMUS
30.06.2010
Międzynarodowy konkurs na esej dla
młodzieży
30.06.2010
Bon na innowacje - wsparcie dla
najmniejszych firm 2010

Opis

Kontakt

Konkurs na Młodzieżową Stolicę Europy
2013 - 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
tel.: +32 2 230 64 90, fax: + 32 2 230 21 23
www.youthforum.org

Termin składania wniosków przez uczelnie
wyższe w celu uzyskania Karty Uczelni
Erasmusa, umożliwiającej wysyłanie i
goszczenie studentów w ramach tego
programu.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
tel.: (22) 46 31 000
kontakt@frse.org.pl, www.frse.org.pl

Goi Peace Foundation zaprasza młodych
ludzi z całego świata do wzięcia udziału
w międzynarodowym konkursie na esej.
Temat konkursu: „Rola nauki w budowaniu
lepszego świata”.

Fundacja Pokoju Goi
1-4-5 Hirakawacho
Chiyoda-ku, JP-Tokyo 102-0093
tel.: (03) 3265-2071, fax: (03) 3239-0919
info@goipeace.or.jp, www.goipeace.or.jp

Dofinansowanie kontaktów mikro lub
małych przedsiębiorstw z jednostkami
naukowymi.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
tel.: (22) 432 80 80, fax: (22) 432 86 20
biuro@parp.gov.pl, www.parp.gov.pl/index/more/14682
Bożena Lublińska-Kasprzak

Konkurs na najlepszą pracę magisterską
„Akademicki Mistrz Innowacyjności”,
organizowany w ramach Klubu
Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
tel.: (22) 432 80 80, fax: (22) 432 86 20
biuro@parp.gov.pl, www.pi.gov.pl/klub_innowacyjnych_
przedsiebiorstw
Bożena Lublińska-Kasprzak

Wsparcie finansowe dla organizacji
pozarządowych na zakup
oprogramowania
i sprzętu sieciowego.

Bank Drugiej Ręki
ul. Księcia Ziemowita 51a, 03-885 Warszawa
tel.: (22) 678 86 70, 678 24 22, fax: (22) 433 51 22
technologie@bdr.org.pl, www.technologie.org.pl

Roczny wolontariat na rzecz ochrony
zabytków w Niemczech dla osób w wieku
18-26 lat

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Lenartowicza 3-4, 71-445 Szczecin
tel: (+48) 609279618 fax: (91) 88 65 430
rozalska@cpt.org.pl, www.cpt.org.pl/index.
php?subaction=showfull&id=1214780564&archive=&start_
from=&ucat=1

Europejski konkurs dla młodych
profesjonalistów i studentów zajmujących
się tworzeniem innowacyjnych projektów
w dziedzinie e-zawartości i designu - bez
względu na wybrane medium.

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

Współfinansowanie projektów
rozwijających współpracę polskoniemiecką - spotkań, współpracy
instytucji, badań naukowych, działań
edukacyjnych na rzecz ochrony
środowiska.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
tel.: (22) 338 62 00, fax: (22) 338 62 01
beata@fwpn.org.pl, www.fwpn.org.
pl/?module=articles&category=20

Szkolenia dla specjalistów europejskiego
sektora audiowizualnego.

Biuro Media Desk Polska
ul. Chełmska 19/21 p.229, 00-724 Warszawa
tel./fax (22) 851 10 74
tel. (22) 559 33 10
biuro@mediadesk.com.pl, www.mediadesk.com.pl

30.06.2010
Akademicki Mistrz Innowacyjności
- konkurs na najlepszą pracę
magisterską
30.06.2010
Technologie non-profit
30.06.2010
Wolontariat w ochronie zabytków
30.06.2010

EUROPRIX Top Talent Award
01.07.2010

Dotacje na spotkania i współpracę
partnerską polsko-niemiecką
01.07.2010
MEDIA (2007 - 2013) - Kształcenie
09.07.2010

nie przegap terminów
Program
Termin składania wniosków

Opis

Kontakt

Nagrody dla dziennikarzy za artykuły
prasowe, audycje radiowe i programy
telewizyjne wspierające różnorodność
międzykulturową.

Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu im. Anny Lindh
Bibliotheca Alexandrina
P.O. Box 732 El Mansheia
Alexandria 21111 Egypt
tel.: +20 3 482 0342, fax: +20 3 482 0471
info@euromedalex.org, www.euromedalex.org

Dotacje na projekty służące pomocy
dzieciom z rodzin ubogich i/lub
bezrobotnych.

Fundacja Banku Zachodniego WBK
ul. Grzybowska 5A, 00-132 Waszawa
tel.: (22) 586 85 41, fax: (22) 534 16 99
fundacja@bzwbk.pl, http://bdu.bzwbk.pl/13889

Konkurs fotograficzny dla młodzieży,
który ma zachęcić do refleksji nad tym, w
jaki sposób Europa wpływa na życie w ich
mieście czy regionie.

Komitet Regionów - Grupa Europejskiej Partii Ludowej
101 rue Belliard, B-1040 Bruksela
tel.: +32 2 282 2400, fax: +32 2 282 23 29
epp@cor.europa.eu, www.cor.europa.eu/eppweb

Dotacje dla niekomercyjnych instytucji
oświatowych i stowarzyszeń z
miejscowości do 20 tys. mieszkańców
na rozwój programów nauczania
angielskiego poza regularnymi zajęciami
szkolnymi

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
ul. Dobra 72, 00-312 Warszawa
tel.: (22) 828-43-73, fax: (22) 828-43-72
paff@pafw.pl, www.pafw.pl

Dofinansowanie projektów
zapewniających odpowiednią ilość
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

Konkurs dotacyjny przeznaczony
dla organizacji pozarządowych,
prowadzących działania edukacyjne
w miejscowościach nie przekraczających
30 tys. mieszkańców.

Fundacja PZU
Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
tel.: (22) 582 23 06, 582 25 38, fax: (22) 582 25 38
fundacja@pzu.pl, www.pzu.pl/?nodeid=438

Ekumeniczne workampy w Niemczech
dla młodych ludzi między 17 a 26 rokiem
życia, którzy chcą brać udział
w projektach ekologicznych, społecznych
lub socjalnych.

Ecumenical Youth Services
Goethestraße 26-30, 10625 Berlin
tel.: +49-(0)30/ 31 91-131, fax: +49-(0)30/ 31 91-100
workcamp@ejbo.de, www.e-y-s.org
Karolin Minkner

Dotacje na najciekawsze projekty
rozwiązujące problemy matek w Polsce.

Grupa AXA
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
tel.: (22) 555 00 75, fax: (22) 555 03 12
biuro.prasowe@axa-polska.pl, www.axa-polska.pl
Beata Wójcik

ShootNations 2010: Życie w mieście
28.07.2010

Międzynarodowy konkurs fotograficzny
dla osób w wieku 11-25 lat.

Shoot Nations - Plan UK & Shoot Experience Photography
hello@shootnations.org, www.shootnations.org

Ludzie (7.PR) - Działania Marie Curie

Wsparcie mobilności i kariery naukowców
(Działania Marie Curie).

IPPT PAN
ul. Świętokrzyska 21, 00-049 Warszawa
tel. (22) 828 74 83, fax (22) 828 53 70
www.kpk.gov.pl/7pr/

Nagroda dla dziennikarzy prasowych,
radiowych, telewizyjnych i internetowych,
którzy w swoich tekstach ze
zrozumieniem poruszali kwestie związane
z prawami człowieka, demokracją
i rozwojem.

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Rozwoju
Gino Debo
SC-15 00/70 Belgia, 1040 Bruksela
tel.: +32 (0)2 299 21 43, fax: +32 (0)2 296 49 26
www.nataliprize2009.eu

Dofinansowanie transnarodowych
projektów mających na celu
zidentyfikowanie i przetestowanie
odpowiednich sieci i dobrych praktyk
w dziedzinie sportu.

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
200, rue de la Loi, B-1049 Bruksela
tel.: +32 2 299 11 11
EAC-SPORT-PREPARATORY-ACTION@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_pl.html

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.: (22) 622 37 06, Fax: (22) 622 37 08
mlodziez@mlodziez.org.pl, www.mlodziez.org.pl

Śródziemnomorska Nagroda
Dziennikarska
10.07.2010
Bank Dziecięcych Uśmiechów Program grantowy
12.07.2010
Europe@Home - Myśl, Działaj,
Zmieniaj
15.07.2010
English Teaching Program
15.07.2010

Uczenie się przez całe życie Współpraca polityczna i innowacje
w dziedzinie uczenia się przez całe
życie (Działanie kluczowe 1)
16.07.2010
Wzbogacenie oferty edukacyjnej
na obszarach wiejskich i w małych
miastach
16.07.2010
Workcampy w Niemczech Evangelische Jugend
19.07.2010
Wspieramy Mamy - konkurs
grantowy dla organizacji i grup
nieformalnych
26.07.2010

17.08.2010
Nagroda im. Lorenzo Natali
dla dziennikarzy
31.08.2010
Działanie przygotowawcze
w dziedzinie sportu
31.08.2010
Młodzież w działaniu
01.09.2010

wydarzenia
Truszczyński na stanowisku

Jan Truszczyński, były polski negocjator przystąpienia do Unii Europejskiej, 1 maja przejął
obowiązki szefa dyrekcji generalnej ds. edukacji
i kultury. Jest pierwszym przedstawicielem
państw tzw. nowej Unii na takim stanowisku.
Truszczyński kieruje 650-osobowym zespołem,
zajmującym się sprawami, na które w budżecie
Unii w 2009 r. przeznaczono 1,4 mld euro.
Więcej na stronie http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1606&form a t= H T M L & a g e d = 0 & l a n g u a g e = E N & g u iLanguage=en

Praca dla młodzieży
sposobem na ubóstwo

Przedstawiciele organizacji młodzieżowych
oraz decydenci całej Europy debatowali w hiszpańskim Jerez na konferencji „Zatrudnienie
młodzieży i włączenie społeczne” (11 – 14 maja
2010). We wspólnym oświadczeniu wskazali priorytetowe działania, które zwiększyć mają poziom
zatrudnienia młodych ludzi w UE.
Wśród tych priorytetów znalazły się: ułatwienie
dostępu do trwałych, bezpiecznych i uczciwie
wynagradzanych miejsc pracy, tworzenie
bardziej przyjaznego rynku pracy i zrównoważonych systemów emerytalnych, a także wspieranie przedsiębiorczości, promowanie wysokiej jakości praktyk i zapewnienie „łagodnego
przejścia” między edukacją a pracą. Więcej o
konferencji na stronie www.youthforum.org/en/
system/files/yfj_public/media_corner/en/Conclusions_EUYouthConference_Jerez2010.pdf

Rok Wolontariatu ma hasło i logo

Wiceszefowa Komisji Europejskiej Viviane Reding
wybrała najlepszy projekt loga i hasła Europejskiego Roku Wolontariatu 2011. Zwyciężyła
propozycja „Volunteer! Make a difference”.
Wybór nie był łatwy – do finału konkursu na logo
zakwalifikowało się ponad dwadzieścia świetnych
prac. Zwyciężyli Ivan Gamal z Ukrainy (autor logo)
i Rumunka Silvia-Roxana Patru, która wymyśliła
hasło. Więcej informacji na stronie http://ec.europa.eu/citizenship/news/news1026_en.htm.

Znamy Młodzieżową Stolicę Europy

Braga została uhonorowana tytułem Młodzieżowej Stolicy Europy 2012. Ceremonia odbyła
się 24 kwietnia w Brukseli. Portugalskie miasto
zwyciężyło m.in. dzięki temu, że jest jednym z
najmłodszych w Unii – 35 proc. jego mieszkańców
ma mniej niż 26 lat. - Tytuł Europejskiej Stolicy
Młodzieży to wielka szansa dla Bragi – szansa, by
podjąć kulturalne, społeczne, polityczne i ekonomiczne wysiłki na rzecz młodzieży, tak by miasto
było lepszym miejscem do życia – stwierdził
prezydent European Youth Forum Tine Radinja.

Unijno-chiński szczyt o młodzieży

Sześćdziesięciu przedstawicieli organizacji
młodzieżowych spotkało się podczas pierwszego

Szczytu Liderów Młodzieżowych Europa-Chiny.
Wydarzenie zorganizowano w ramach Światowej
Wystawy EXPO w dniach od 5 do 11 maja.
Członkowie Europejskiego Forum Młodzieży oraz
Ogólnochińskiej Federacji Młodzieży z uznaniem
przyjęli decyzję liderów UE i Chin o ustanowieniu
roku 2011 Unijno-Chińskim Rokiem Młodzieży.
Ich zdaniem Rok sprzyjać będzie wzajemnemu
zrozumieniu i rozwojowi przyjaźni. Wezwali też
do mobilizacji wszystkich decydentów w Europie
i Chinach, by inicjatywa przyniosła trwałe efekty.
Więcej o spotkaniu na stronie www.youthforum.
org/images/stories/0381-10_EUChina_JointStatement.pdf

Dziennikarze w laboratoriach

80 młodych żurnalistów z całej Europy ma szanse
odwiedzić najważniejsze centra badań naukowych na Starym Kontynencie. Będą mieli okazję
przyjrzeć się pracy specjalistów, porozmawiać
z nimi i pomóc w rozpropagowaniu wyników
badań. Inicjatywa to również szansa dla samych
naukowców – spotkają się z nowym pokoleniem dziennikarzy, którzy będą relacjonować
ich pracę.
Osoby zainteresowane wyjazdem mogą przesyłać formularze aplikacyjne i CV do 30 czerwca
2010 r. Więcej szczegółów nt. warunków uczestnictwa na stronie http://relateproject.eu.

Internet
Nowa strona Youthpassa

Program Youthpass ma nową, bardziej przejrzystą i praktyczną stronę internetową. Pod
adresem www.youthpass.eu wszyscy zainteresowani znajdą nie tylko narzędzia do samodzielnego stworzenia certyfikatu, ale także
część edukacyjną. Osoby, które już korzystały z
Youthpassa będą zaś mogły – po zalogowaniu
– uzyskać dostęp do swoich dokumentów, aktualizować je, poprawiać i drukować. Nowością jest
także łatwiejszy dostęp do przykładowych wersji
dokumentu. Wkrótce na stronie pojawi się narzędzie do tłumaczenia certyfikatów.

Gdzie na studia?

Ruszył pierwszy i jak na razie jedyny internetowy
katalog kierunków i kursów oferowanych przez
wyższe uczelnie w Europie. Internauci mogą w
nim znaleźć dokładny opis oferty, dzięki czemu
dużo łatwiej trafią do celu. Sprawdź sam – wejdź
na http://xstudy.eu.

Śledź posła w sieci

Wszystkie wpisy na Twitterze autorstwa europosłów można śledzić w jednym miejscu. To strona
http://europatweets.eu. Powstała po ostatnich
wyborach do Parlamentu Europejskiego - w
lipcu 2009 r.

Wypełnij ankietę – pomożesz!

Twórcy strony Xplore Health – pierwszego
internetowego portalu, który gromadzić ma
najnowsze wyniki badań dotyczących zdrowia,
zapraszają do wypełnienia ankiety, dzięki której
łatwiej będzie spełnić oczekiwania internautów.
Formularz znaleźć można pod adresem http://
spreadsheets.google.com/view form?formkey=dC0zRUpYenB1bjBMTm8xb0lYUUlHWEE
6MQ. Portal ruszyć ma we wrześniu 2010 r.

publikacje
Poradnictwo zawodowe w pigułce

Broszura podsumowuje rozwój systemów i strategii oraz praktykę działania poradnictwa zawodowego w Unii Europejskiej. Układ publikacji
odzwierciedla priorytety rezolucji Rady Europejskiej z 2008 r., dotyczącej wdrożenia prowadzonego przez całe życie poradnictwa zawodowego w systemy kształcenia ustawicznego w
Europie. Broszurę znaleźć można pod adresem
www.cedefop.europa.eu/download-manager.
aspx?id=15763&lang=en&type=publication

Podróże po Europie 2010

Europa to kontynent z sięgającą wielu tysięcy
lat historią, bogatym kulturalnym dziedzictwem i zapierającymi dech w piersiach
krajobrazami. W tym przewodniku Komisji
Europejskiej znajdziesz wszystko, czego
potrzebujesz, o wyprawie do dowolnego kraju
UE. Więcej na stronie http://bookshop.europa.
eu/is-bin/INTERSHOP.enf init y/ WFS/EU- Bo okshop-Site/en_GB/-/EUR/ ViewPublicationStart?PublicationKey=NA3209160

organizacje
Wypłyń na „Oceany”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w
Pracy zaprasza na stronę internetową kampanii
Zdrowe Miejsca Pracy 2010-2011. Wejdź na http://
osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010

Powstało stowarzyszenie, które pomagać ma
w utrzymywaniu kontaktów między uczestnikami unijnych programów uniwersyteckich a
krajami partnerskimi w Ameryce Północnej, Azji
i Australii. „Oceany” to inicjatywa dla studentów
i absolwentów, kadry naukowej i wykładowców
oraz partnerów i promotorów w wymianach lub
wspólnych projektach państw Unii Europejskiej
i USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Korei
Południowej i Japonii. Więcej na stronie www.
oceans-network.eu

Skandynawia zaprasza

Wolontariusze dla Afryki

Kampania na zdrowie

Masz ochotę na letnią pracę w Szwecji, Danii,
Norwegii, Finlandii lub Islandii? Wejdź na stronę
www.nordjobb.net. Znajdziesz tam informacje
na temat programów wymiany pracowników i
poszerzysz swą wiedzę o regionie.

Organizacja wolontariuszy „Wyśniona Afryka”
(Dream Africa Volunteer Service) zaprasza osoby
zainteresowane działalnością charytatywną w
Ghanie do składania aplikacji. Więcej na stronie
www.davsghana.org.

Twój Eurodesk – bezpłatny dwumiesięcznik Eurodesk Polska dla organizacji młodzieżowych i instytucji działających
na rzecz młodzieży. Ukazuje się wraz z biuletynami programów: „Młodzież w działaniu” i „Uczenie się przez całe
życie”. Twój Eurodesk finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Informacje o subskrypcji: eurodesk@eurodesk.pl, 0-801 134 001.
Wydawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”, ul.
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