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aktualnoŚci
eurodesk polska
Ostatni „Twój Eurodesk”
i nowa strona Eurodesku

Wydawany od 2005 r. newsletter „Twój Eurodesk”
oraz biuletyny programów „Młodzież w działaniu”
i „Uczenie się przez całe życie” przechodzą do
historii. Wrześniowe numery to ostatnie wydania
tych trzech newsletterów. Zastąpi je kwartalnik
„Europa dla Aktywnych”, którego wydawcą jest
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Prace nad
kwartalnikiem koordynuje Krajowe Biuro Eurodesk Polska. Gazeta będzie trafiała do dotychczasowych odbiorców „Twojego Eurodesku”
oraz wszystkich, którzy dokonają jej bezpłatnej
subskrypcji na nowej stronie Eurodesk Polska.
To kolejna nowość. Strona ruszyła w lipcu. Wraz
z nią – od sierpnia – newsletter „Eurokursor”
– elektroniczny odpowiednik „Twojego Eurodesku”. Eurodeskowe newsy systematycznie
umieszczamy też w dziale „Aktualności” –
www.eurodesk.pl/aktualnosci.

Eurodesk ma 20 lat

Tak się składa, że liczne zmiany w ofercie Eurodesk Polska zbiegają się z 20. rocznicą powstania
Eurodesku. Z tej okazji wydaliśmy kolejny tematyczny dodatek specjalny. O misji, upadkach i
wzlotach, korzyściach z członkostwa w Eurodesku, planach na przyszłość opowiadają założyciel Eurodesku, prezes stowarzyszenia, szefowa
europejskiego biura, koordynatorzy krajowi oraz
pracownicy lokalnych i regionalnych punktów.
Piszemy o narzędziach Eurodesku i jego historii,
która zaczyna się tak: w 1989 r. kilku Szkotów
pojechało na wizytę studyjną do Brukseli. Kilka
miesięcy później narodził się Eurodesk…

euroniusy
Belgijskie przewodnictwo
zaczyna od młodzieży

Dwoma dużymi wydarzeniami związanymi
z młodzieżą rozpoczęło się belgijskie przewodnictwo w Unii Europejskiej.
Pierwszym z nich była konferencja na temat
historii pracy z młodzieżą i polityki młodzieżowej, zorganizowana w dniach 5-7 lipca. Tuż po
niej – w dniach 7-10 lipca odbyła się Europejska
Konwencja dotycząca podobnych tematów. Oba
wydarzenia miały miejsce w Ghent w Belgii.
We wstępnych wnioskach z konferencji jej uczestnicy podkreślili, że praca z młodzieżą zawsze była
mocno zróżnicowana i stale dostosowywała się
do zmieniającego się społeczeństwa. Konwencja
natomiast zakończyła się konkluzją, że współpraca i dzielenie się wiedzą osób zajmujących
się pracą z młodzieżą na ogromne znaczenie.
W przyjętej deklaracji uczestnicy Konwencji
uznali, że dziedzinę tę trzeba „wydobyć z izolacji”,

czemu służyć ma lepsze współdziałanie pracowników młodzieżowych i polityków. Jej efektem
powinno być zwiększenie mobilności młodych
ludzi.

„Youth on the move” od września

15 września Komisja Europejska przyjąć ma inicjatywę „Youth on the move”. Ma ona promować
mobilność studentów i stażystów oraz poprawić
sytuację młodych ludzi na rynku pracy.
Inicjatywa określi też, co UE powinna zrobić, by
uwolnić potencjał młodzieży, który przyczyni się
do „osiągnięcia szybkiego, ogólnego i zrównoważonego wzrostu w Unii Europejskiej.” „Youth
on the move” zachęcać ma do walki ze zjawiskiem przedwczesnego kończenia edukacji,
będzie promowała kształcenie zawodowe
oparte na praktykach i stażach, sprawi, że więcej
osób zdobędzie wyższe wykształcenie i będzie
wspierać powstawanie bardziej przyjaznego
systemu porównywania jakości kształcenia na
uniwersytetach.
Na stronie internetowej inicjatywy znajdą się
wszystkie potrzebne informacje na temat mobilności studentów i możliwości kształcenia w Unii
Europejskiej. Komisja zaproponuje również kartę
„Youth on the move”, promującą studiowanie
i kształcenie za granicą, plan „Your first EURES
job”, służący rozwijaniu mobilności zawodowej,
a także fundusz European Microfinance Facility,
który wspomoże młodych przedsiębiorców.
Nowej unijnej inicjatywy związanej z młodzieżą
dotyczyć będzie internetowa debata z komisarzem ds. młodzieży Androullą Vassiliou.
Więcej informacji na stronie http://ec.europa.
eu/commission_2010-2014/vassiliou/events/
debate_en.htm.

Europosłowie kontra
wyzysk młodzieży

6 lipca 2010 Parlament Europejski przyjął rezolucję promującą dostęp młodych ludzi do rynku
pracy i wzmacniającą status kształcenia, praktyki i stażu. Głównym elementem rezolucji jest
„Europejska Gwarancja dla Młodzieży” (European Youth Guarantee), zgodnie z którą młodzi
ludzie w całej Europie nie powinni pozostawać
bez pracy dłużej niż przez 4 miesiące.
Europosłowie odnieśli się również do kwestii
wyzysku młodzieży w trakcie praktyk i staży –
uznali, że należy zapobiegać sytuacji, w której
stażyści są w czasie kryzysu wykorzystywani do
zastępowania etatowych pracowników.

Nowa agenda ONZ ds. kobiet

Organizacja Narodów Zjednoczonych będzie
miała specjalną agendę zajmującą się prawami
kobiet. Zdecydowało o tym 2 lipca zgromadzenie
generalne tej organizacji.
Nowa instytucja, pod nazwą Jednostka Narodów
Zjednoczonych ds. Równości Płci i Uprawomocnienia Kobiet (UN Entity for Gender Equality and the

Empowerment of Women) powstanie z połączenia
czterech istniejących dotąd departamentów,
zajmujących się prawami kobiet i dziewcząt na
świecie. Decyzja w tej sprawie nie była łatwa –
negocjacje między krajami Wschodu i Zachodu
trwały aż cztery lata. Ostatecznie Jednostka
zacznie działać w styczniu 2011 roku. Więcej
informacji na stronie www.unwomen.org.

Ruszyła Nieformalna
Platforma Młodych Migrantów

Europejskie Forum Młodzieży uruchomiło nieformalną platformę współpracy, która reprezentować
ma interesy młodych migrantów i ludzi z doświadczeniem migracyjnym. Ośrodek będzie starał się
im pomagać we włączaniu się w życie społeczeństwa i braniu w nim większego udziału.
Organizacje zaangażowane w pracę z młodymi
migrantami, młodymi ludźmi z doświadczeniem migracyjnym, w tym także uchodźcami
i ludźmi szukającymi azylu, zainteresowane
przyłączeniem się do platformy są mile widziane.
Niezbędne formularze należy ściągnąć ze strony
www.youthforum.org, wypełnić i przesłać na
adres marco.perolini@youthforum.org lub frohar.
poya@youthforum.org do 30 sierpnia 2010.

Belgia: nocne kluby pod nadzorem

Belgijska prezydencja w UE chce, by Komisja
Europejska skłoniła właścicieli klubów nocnych
i dyskotek do większej dbałości o zdrowie ich
klientów. Belgowie przyznają, że clubbing to
ważny element życia młodych ludzi, jednak nie
można zapominać o towarzyszących mu zagrożeniach – m.in. nadużywaniu alkoholu i innych
substancji. Rada Europejska chciałaby, aby
wobec klubów i dyskotek opracowano programy
i podjęto „interwencje”, służące promowaniu
i ochronie zdrowia młodych ludzi.
Belgowie za przykład podali strategię stosowaną w Brukseli – tam kluby, w których dba się
o zdrowie klientów, otrzymują certyfikat „Quality
Nights”. Oznacza on, że bywalcy są lepiej chronieni przed różnymi groźnymi zjawiskami: mają
m.in. ułatwiony dostęp do wody, mogą też w przystępnych cenach kupić prezerwatywy i zatyczki
do uszu. Więcej na stronie http://register.consilium.
europa.eu/pdf/en/10/st11/st11906.en10.pdf

Zostało czterech kandydatów

Cztery europejskie miasta – Derry (Wielka
Brytania), Maribor (Słowenia), Goes (Holandia)
i Karlstad (Szwecja) trafiły do finału konkursu
o tytuł Młodzieżowej Stolicy Europy 2013.
W pokonanym polu zostały m.in. turecki Istanbuł,
rumuński Bukareszt czy hiszpańska Saragossa.
Teraz finaliści mają czas do października, by
dostarczyć organizatorom kolejną porcję informacji na swój temat. Na ich podstawie jury
podejmie decyzję.
Więcej informacji na stronie www.youthforum.
org/CAPITAL

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

Program
Termin składania wniosków

Opis

Kontakt

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

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

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

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

Granty na promowanie na
projekty zachęcające do dialogu
międzykulturowego, stymulujące
działalność artystyczną i kulturalną czy
wzmacniające sektor kultury

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

ICI ECP – Współpraca w dziedzinie
szkolnictwa wyższego i szkolenia
między UE a Australią, Japonią, Nową
Zelandią i Republiką Korei
06.09.2010

Dofinansowywanie projektów mających
na celu lepsze poznanie się obywateli
UE i obywateli Australii, Japonii, Nowej
Zelandii i Korei oraz poprawę zasobów
ludzkich w tych państwach

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_en.htm

Inicjatywa na rzecz uniwersyteckich
badań naukowych

Inicjatywa składa sie z trzech różnych
programów na rzecz badań naukowych,
stworzonych przez Europejski Bank
Inwestycyjny we współpracy
z europejskimi uniwersytetami

Europejski Bank Inwestycyjny
Human Resources Department
Staffing Division 100, boulevard Konrad Adenauer
L - 2950 Luksemburg
tel.: (+352) 43 79 1
jobs@eib.org, www.eib.org/infocentre/contact/index.htm

Wsparcie projektów promujących
działania informacyjne i komunikacyjne
o wymiarze europejskim, skierowanych
do młodzieży i liderów młodzieżowych,
usprawniających rozpowszechnianie
i zwiększających dostęp młodzieży do
informacji

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_en.htm

Wsparcie organizacji prowadzących
działania na poziomie i o wymiarze
europejskim. O dotacje mogą ubiegać się
orkiestry, chóry, grupy teatralne
i taneczne, sieci europejskie prowadzące
działalność kulturalną oraz podmioty
organizujące wydarzenia kulturalne

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

Dofinansowanie współpracy kulturalnej,
wymian naukowych i badań, edukacji,
wymian młodzieżowych i współpracy
transgranicznej

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

Wsparcie finansowe transgranicznych
procesów rozwojowych pomiędzy Litwą,
Polską i Rosją

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4, 00- 926 Warszawa
tel.: +48 (22) 461 30 00,
www.mrr.gov.pl

Młodzież w działaniu
01.09.2010

Europa dla obywateli: Akcja 1.1
Partnerstwo miast
01.09.2010
Dotacje na spotkania i współpracę
partnerską polsko-niemiecką
01.09.2010
Granty na projekty kulturowe
06.09.2010

10.09.2010
Młodzież w działaniu - Działanie 4.5
- Wsparcie działań informacyjnych
skierowanych do młodzieży oraz
osób pracujących z młodzieżą
10.09.2010
Kultura (2007-2013): Cz. 2. Wspieranie
podmiotów działających na szczeblu
europejskim w dziedzinie kultury na
poziomie europejskim
15.09.2010
Międzynarodowy Fundusz
Wyszehradzki – Standardowe Granty
15.09.2010
Program Współpracy Transgranicznej
Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
15.09.2010

nie przegap terminów
Program
Termin składania wniosków

Opis

Kontakt

15.09.2010

Finansowanie wyjazdów kadry
nauczycielskiej, które umożliwiają
spotkanie się z uczniami i nauczycielami
z innych krajów

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
tel.: +48 (22) 46 31 000
kontakt@frse.org.pl, www.frse.org.pl

Uczenie się przez całe życie
– Grundtvig

Dofinansowanie wyjazdów szkoleniowych
kadry nauczycielskiej

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
tel.: +48 (22) 46 31 000,
kontakt@frse.org.pl, www.frse.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.: (22) 826 83 24, fax: (22) 826 83 24
poczta@kronenberg.org.pl, www.citibank.pl/poland/
kronenberg/polish/index.htm

Wsparcie finansowe na projekty dot.
kultury polskiej poprzez działania
związane z osobą i twórczością Czesława
Miłosza

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

Dotacje na promocję i prezentację
historycznych i aktualnych zjawisk
w polskiej kulturze w ramach programu
kulturalnego w czasie polskiej prezydencji
w UE

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

Dotacje na organizację konkursów
na krótkometrażowe produkcje
audiowizualne, zachęcające do nauki
języków obcych, ze szczególnym
naciskiem na korzyści płynące
z różnorodności językowej i kulturowej
Europy

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/education/calls/doc2445_en.htm

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

Rada Europy - Europejskie Centrum Młodzieży
1, Quai Jacoutot Directorate of Youth and Sport
European Youth Centre Strasbourg
F- 67000 Strasburg F- 67075 Strasburg Cedex – Fr
tel.: + 33 3 88 41 23 00, fax: + 33 3 88 41 27 77
youth@coe.int, www.coe.int/t/dg4/youth/default_en.asp

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

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

Dotacje na przeprowadzanie sesji
studyjnych lub innowacyjnych,
międzynarodowych lub wielostronnych
projektów edukacyjnych dla
organizacji i centrów informacyjnych
współpracujących z młodzieżą

Rada Europy - Europejskie Centrum Młodzieży
1, Quai Jacoutot Directorate of Youth and Sport
European Youth Centre Strasbourg
F- 67000 Strasburg F- 67075 Strasburg Cedex – Fr
tel.: + 33 3 88 41 23 00, fax: + 33 3 88 41 27 77
youth@coe.int, www.coe.int/t/dg4/youth/default_en.asp

Wsparcie finansowe partnerstw
między Komisją Europejską, a tymi
regionami, gminami lub organizacjami
pozarządowymi, które pragną rozwijać
lub wzmacniać swoje długoterminowe
działania, strategie i programy
w dziedzinie uczenia się
„pozaformalnego” i pracy z młodzieżą

EACEA „Youth in Action”
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Avenue du Bourget, 1, B-1140 Brussels
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

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

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

Wsparcie inicjatyw społecznych służących
wyrównywaniu szans edukacyjnych
młodzieży z terenów wiejskich i małych
miast (do 20 000 mieszkańców)

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

Uczenie się przez całe życie
– COMENIUS

15.09.2010
Dotacje Fundacji Kronenberga
30.09.2010
Program Miłosz 2011 – Promesa
30.09.2010
Demokracja w Działaniu
30.09.2010
Wsparcie dla produkcji
audiowizualnych zachęcających
do nauki języków obcych
30.09.2010
Europejska Fundacja Młodzieży –
granty na międzynarodowe działania
młodzieżowe
01.10.2010
Kultura (2007-2013):
Część 1 – Wspieranie projektów
w zakresie kultury
01.10.2010

Międzynarodowe działania
młodzieży we współpracy
z Europejskimi Centrami Młodzieży
01.10.2010
Młodzież w działaniu – Działanie 4.6
– Partnerstwa
08.10.2010

Bank Dziecięcych Uśmiechów –
Program grantowy
12.10.2010
Równać szanse
– Regionalny Konkurs Grantowy
12.10.2010

wydarzenia
Sport narzędziem rozwoju

Komisja Europejska i Belgijska Prezydencja
w UE organizują w grudniu 5. Europejskie Dni
Rozwoju. To najważniejsze europejskie forum
dyskusji na temat współpracy w tym zakresie.
Tym razem jednym z najważniejszych tematów
dyskusji będzie sport i rola, jaką może odgrywać
w promowaniu takich wartości, jak równość płci,
zdrowie, edukacja czy włączenie społeczne.
Więcej informacji o inicjatywie na stronie http://
eudevdays.eu

Międzynarodowy Rok
Młodzieży rozpoczęty!

ludzi wielojęzyczności, nauki języków i pracy
w zawodzie tłumacza.
Tegoroczna edycja odbędzie się w szkołach średnich we wszystkich 27 państwach
członkowskich UE w dniu 23 listopada 2010 r.
i będzie polegać na przetłumaczeniu jednostronicowego tekstu z jednego z 23 urzędowych
języków UE na inny język urzędowy. Zgłoszenia przyjmowane będą od 1 września do 20
października.
Więcej informacji na stronie www.men.gov.pl/
images/pdf/dwm/broszura.pdf

Internet
Sprawdź staże w UNU

12 sierpnia cały świat obchodził Międzynarodowy Dzień Młodzieży, ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. W
tym roku święto było szczególne – zbiegło się
bowiem z rozpoczęciem Międzynarodowego
Roku Młodzieży (sierpień 2010 – sierpień 2011).
Oba wydarzenia mają zresztą wspólne hasło –
„Dialog i wzajemne zrozumienie”.
Międzynarodowy Dzień Młodzieży uświetniło
m.in. spotkanie w siedzibie ONZ w Nowym
Jorku. Uczestniczyli w nim słynni muzycy,
a zaproszeni goście obejrzeli m.in. wystawę
“Visual Voices – Youth perspectives on Global
Issues”. Więcej informacji na stronie http://social.
un.org/youthyear.

Europejski Tydzień Mobilności
już we wrześniu

Uniwersytet Narodów Zjednoczonych (UNU)
uruchomił na swej stronie internetowej nową
zakładkę z informacjami na temat staży i praktyk
oferowanych w systemie UNU.
Instytucja ma bogatą ofertę dla studentów
studiów podyplomowych i młodych pracowników z wielu dyscyplin nauki. Więcej pod
adresem www.unu.edu/internships.

Kulturalna praca czeka

Oto strona, dzięki której będziesz na bieżąco
z ofertami pracy w instytucjach i organizacjach
zajmujących się kulturą – nie tylko w Europie.
Sprawdź możliwości już dziś – wejdź na
www.culturejobsinternational.org/Jobs.

Klik-klik do sprawiedliwości

„Podróżuj mądrzej, żyj lepiej” – takie będzie
hasło tegorocznego Europejskiego Tygodnia
Mobilności. Organizowany we wrześniu bogaty
cykl imprez w ponad 2 tysiącach miast Europy
zachęcić ma młodych ludzi do podróżowania po
Starym Kontynencie – w celach edukacyjnych,
zawodowych, ale nie tylko. Więcej szczegółów
można znaleźć na stronie www.mobilityweek.eu.

W połowie lipca ruszył portal e-justice.europa.
eu – ma pomagać obywatelom, firmom, prawnikom i sędziom w uzyskaniu odpowiedzi na
różne pytania związane z prawem.
Dzięki e-Justice dowiesz się, jak znaleźć prawnika
za granicą, jak dostać się do ksiąg wieczystych
w innym kraju UE, czy też jak sędziowie powinni
stosować prawo innego państwa. Odpowiedzi
dostępne są w aż 22 oficjalnych językach Unii
Europejskiej. Wejdź i sprawdź – masz do tego
prawo: e-justice.europa.eu.

Czeka praca pełna emocji

Strona kobiet

Komitet Organizacyjny Letnich Igrzysk Olimpiad
Specjalnych 2010 zaprasza wolontariuszy do
fascynującej pracy przy okazji tego wyjątkowego
wydarzenia. Igrzyska odbędą się w dniach 18-23
września 2010 w Warszawie i będą największą
imprezą sportową w tym roku w Polsce. Udział
w nich weźmie 57 reprezentacji narodowych
skupiających blisko 1500 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną z regionu Eurazji.
W czasie rozgrywek organizatorzy spodziewają
się udziału 50 tys. widzów.
Zainteresowani pracą przy Igrzyskach proszeni
są o zarejestrowanie się on-line: www.wolontariat.warsaw2010.pl. Szczególnie poszukiwane są
osoby ze znajomością języka rosyjskiego.

Konkurs tłumaczeniowy
„Juvenes Translatores”

Komisja Europejska organizuje IV edycję
konkursu dla tłumaczy „Juvenes Translatores”.
Jego celem jest promowanie wśród młodych

Walczysz o prawa kobiet? Chcesz wiedzieć, jak
idzie zwalczanie dyskryminacji? Wejdź na stronę
Europejskiego Instytutu ds. Równości Płci.
To jedna z najmłodszych i najmniejszych agend
Unii Europejskiej – powstała 21 czerwca 2010
r., a jej siedzibą jest Wilno. Instytut gromadzi
informacje o dobrych praktykach w dziedzinie
równości płci, buduje też internetową bazę informacji na ten temat. Ściśle współpracuje z innymi
podmiotami zajmującymi się walką z dyskryminacją – m.in. organizacjami pozarządowymi
i centrami badań.
Stronę instytutu znajdziesz pod adresem www.
eige.europa.eu

publikacje
Druga edycja Europejskiego
Leksykonu Rowerowego

Ta niepozorna broszura, nie większa od paszportu, wyjaśnia kluczowe dla rowerzystów

terminy, opisuje różne rodzaje rowerów i atrakcyjne dla cyklistów miejsca.
W publikacji znaleźć można również informacje
nt. unijnych funduszy na kolarstwo i infrastrukturę mu służącą, statystyki dotyczące korzystania z rowerów w Europie oraz hasła na temat
zdrowotnych i ekologicznych efektów jazdy na
dwóch kółkach.
Autorzy stworzyli aż 27 wersji językowych, wśród
nich są wydania we wszystkich 23 oficjalnych
językach Unii Europejskiej. Jeśli chcesz papierową wersję broszury – napisz e-mail na adres
ten@eesc.europa.eu.
Więcej informacji na stronie: www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.publications&itemCode=120

Co Europejczycy myślą o sporcie

W szkołach średnich i wyższych jest stanowczo
za mało wuefu. Tak uznali uczestnicy internetowych konsultacji dotyczących sportu, przeprowadzonych przez Komisję Europejską.
Komisja poprosiła o ustosunkowanie się do
kilkudziesięciu tez dotyczących sportu i aktywności fizycznej. Internauci mogli wybierać
odpowiedzi od „zdecydowanie się zgadzam”
(3 punkty) do „zdecydowanie nie zgadzam się”
(-3 punkty). Średnia w przypadku tezy „w szkołach podstawowych i średnich jest za mało zajęć
sportowych” wyniosła 2,12, w przypadku pytania
o szkoły wyższe: 2,06 pkt.
Interesujące były również odpowiedzi na
niektóre pytania dotyczące płci – respondenci
nie zgodzili się na przykład z twierdzeniem, że
kobiety mają utrudniony dostęp do aktywności
fizycznej i urządzeń sportowych.\
Pełne wyniki ankiety dostępne są na stronie
http://ec.europa.eu/sport/library/doc/a/100726_
online_consultation_report.pdf

granty
Uwaga! Komisja Europejska
rozdaje granty naukowcom

Już w połowie października mija pierwszy
z terminów przyjmowania wniosków o granty
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN).
Młodzi naukowcy nie powinni przegapić tej
szansy.
ERBN wspiera najlepszych europejskich
naukowców, inżynierów i badaczy, którzy
prowadzą pionierskie badania naukowe łączące
różne dziedziny nauki. Granty dzielą się na dwa
rodzaje: dla początkujących (do 2 mln euro) oraz
– w ramach kontynuacji - dla doświadczonych
naukowców (do 3,5 mln euro).
Do pierwszej kategorii zaliczane są osoby, które
tytuł doktora otrzymały nie wcześniej niż 3 i nie
później niż 8 lat temu. Naukowcy doświadczeni
powinni wykazać się udokumentowanymi osiągnięciami z ostatniego okresu i być liderami
w swojej dziedzinie badań.
W obu kategoriach granty przyznawane są na pięć
lat. Dodatkowych informacji – m.in. o terminach
składania wniosków – szukać można na stronie
http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.
ncpList
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