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ETM zbli˝a si´...

Polka laureatkà konkursu UE

Trwajà przygotowania do Europejskiego
Tygodnia M∏odzie˝y. Impreza odb´dzie si´
w dniach 5-11 grudnia, we wszystkich
krajach uczestniczàcych w Programie
M¸ODZIE˚. Jednym z najwa˝niejszych
elementów tegorocznego ETM-u b´dzie
prezentacja wyników konsultacji z m∏odzie˝à prowadzonych w ramach Europejskiego Paktu dla M∏odzie˝y. W Polsce
ETM organizujà: Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Sportu, Narodowa Agencja
Programu M¸ODZIE˚ i jej oÊrodki regionalne oraz Eurodesk Polska. B´dzie mo˝na poznaç najciekawsze projekty Programu M¸ODZIE˚ i porozmawiaç z osobami, które je zrealizowa∏y. W listopadzie ruszy strona internetowa ETM-u
(www.mlodziez.org.pl/etm). W czasie tygodnia b´dzie te˝ intensywnie promowany
Europejski Portal M∏odzie˝owy. Planowane sà prezentacje na temat pracy, studiów
i wolontariatu za granicà. Szczegó∏owe informacje o Europejskim Tygodniu M∏odzie˝y b´dzie mo˝na znaleêç w kolejnym
wydaniu Twojego Eurodesku i biuletynu
Programu M¸ODZIE˚, które wyjàtkowo
uka˝à si´ na poczàtku grudnia.

Dwudziestoletnia Agata Karska z Inowroc∏awia
zosta∏a jednà z laureatek konkursu Unii Europejskiej dla m∏odych naukowców. Polka otrzyma∏a nagrod´ specjalnà za prac´ z astronomii.
Konkurs cieszy si´ du˝ym presti˝em i popularnoÊcià. O 16 nagród ubiega∏o si´ ponad
30 tysi´cy m∏odych ludzi z ca∏ej Europy. W nagrod´ Agata pojedzie do Europejskiego Centrum Kosmicznych Badaƒ i Technologii w Nordwijk w Holandii.

Eurodesk i krajowa informacja
m∏odzie˝owa
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu rozstrzygn´∏o konkurs na Centra Informacji M∏odzie˝owej. WÊród zwyci´zców
sà organizacje, przy których dzia∏ajà Regionalne Punkty Informacyjne Eurodesku
– z Gorzowa, Krakowa, Lublina, Poznania,
Gdaƒska i Torunia. Centra Informacji M∏odzie˝owej powstanà te˝ w mniejszych
miejscowoÊciach, m.in. w ˚elechowie,
Stolnie (woj. mazowieckie) i S´pólnie Krajeƒskim (kujawsko-pomorskie). Na dzia∏alnoÊç CIM-ów MENiS przeznaczy∏
w tym roku 600 tys. z∏. Ministerstwo zapowiada kolejne edycje konkursu. Centra
Informacji M∏odzie˝owej dzia∏ajà w wi´kszoÊci paƒstw Unii Europejskiej. Na poziomie europejskim reprezentuje je Stowarzyszenie Informacji i Doradztwa dla
M∏odzie˝y (ERYICA). Nale˝àce do niego
Centra Informacji M∏odzie˝owej funkcjonujà wed∏ug zasad zapisanych w Europejskiej Karcie Informacji M∏odzie˝owej.
Polskoj´zyczna wersja dokumentu znajduje si´ na stronie krakowskiej Izby Informacji M∏odzie˝owej: www.mii.firmy.com.

Dodatkowe fundusze
na kszta∏cenie doros∏ych
Ponad 30 dodatkowych milionów euro przeznaczy Komisja Europejska na kszta∏cenie doros∏ych w Europie. W ramach programu Socrates-Grundtvig wsparcie otrzyma 2 500 organizacji
zaanga˝owanych w edukacj´ doros∏ych. – Nasze
spo∏eczeƒstwo starzeje si´. Dlatego tak wa˝ne
jest, aby doroÊli kontynuowali nauk´, zdobywali
nowe umiej´tnoÊci i przez ca∏e ˝ycie pog∏´biali
swojà wiedz´ – uzasadnia decyzj´ Jan Figel, komisarz ds. Edukacji, Szkoleƒ, Kultury i J´zyków.

Naruszyli twoje prawo
do wolnoÊci? Zadzwoƒ
Bezp∏atnà informacj´ o prawach zwiàzanych ze
swobodnym przep∏ywem osób w Unii Europejskiej mo˝na uzyskaç za poÊrednictwem telefonicznej „goràcej linii”. Infolini´ o numerze
+32 2 548 04 95 uruchomi∏a europejska organizacja pozarzàdowa European Citizen Action
Service (ECAS) zajmujàca si´ doradztwem dla
obywateli UE. WÊród jej konsultantów sà osoby
mówiàce po polsku. Przyjmujà skargi i doradzajà, co zrobiç i gdzie si´ udaç, gdy ∏amane sà prawa obywateli do swobodnego przemieszczania,
osiedlania i pracy w innym kraju Unii Europejskiej. ECAS wydaje te˝ cykliczne raporty o swobodnym przep∏ywie osób w Europie. Najnowszy z nich (po angielsku) dost´pny jest na stronie http://www.ecas.org/file_uploads/810.pdf.
Wi´cej informacji: www.ecas.org/hotline/2376/
default.aspx?id=695, e-mail: hotline@ecas.org.

Youthpass
Komisja Europejska opracowuje dokument potwierdzajàcy wiedz´ i umiej´tnoÊci zdobyte
w ramach edukacji nieformalnej, przede wszystkim podczas projektów Programu M¸ODZIE˚
i jego przysz∏ej edycji – M¸ODZIE˚ w AKCJI.
Prawdopodobnie b´dà go te˝ otrzymywaç
uczestnicy innych programów promujàcych aktywne obywatelstwo. Youthpass ma byç wprowadzony w 2006 roku. W przysz∏oÊci b´dzie
powiàzany z innymi unijnymi dokumentami (np.
Europassem).

Konkurs na zdj´cie z aparatu
komórkowego rozstrzygni´ty
Romuald Tombia z W∏och zwyci´˝y∏ w konkursie
„Za ró˝norodnoÊcià, przeciw dyskryminacji” na
zdj´cie z aparatu komórkowego. Zdj´cia przes∏a∏o
ponad 100 osób. Za najlepsze mi´dzynarodowe
jury uzna∏o zdj´cie przedstawiajàce rodzin´ imigrantów z Afryki – matk´ z dwojgiem dzieci. Jego
autor wygra∏ dwuosobowà wycieczk´ do Berlina.
Zdj´cia mo˝na obejrzeç na stronie http://tt.stop-discrimination.info/9202.0.html.

Futbol przeciwko rasizmowi
Do 25 paêdziernika br. potrwa Tydzieƒ Przeciwko
Rasizmowi w Europie. W wielu krajach europejskich odbywajà si´ lokalne przedsi´wzi´cia o charakterze sportowym i antyrasistowskim, cz´sto
z udzia∏em imigrantów, przedstawicieli mniejszoÊci etnicznych. Akcj´ koordynuje europejska sieç
Football Against Racism in Europe. Tydzieƒ FARE
organizowany jest ju˝ po raz 6. W ubieg∏ym roku
uczestniczy∏o w nim ponad 300 organizacji z ca∏ej
Europy. Wi´cej informacji: www.farenet.org.

PROGRAMY
Ca∏kiem nowe
mechanizmy finansowe
Polski rzàd zatwierdzi∏ „Program Operacyjny dla
wykorzystania Êrodków finansowych w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego”. Program wspiera projekty,
m.in. w takich dziedzinach jak: rozwój zasobów
ludzkich, opieka zdrowotna, ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, badania naukowe,
ochrona Êrodowiska. Ca∏kowity bud˝et programu wynosi ponad 175 milionów euro. Programem administruje Ministerstwo Gospodarki
i Pracy. Oba fundusze – MFEOG i NMF – wspierajà projekty wysokobud˝etowe. Minimalna
kwota grantu, o którà mo˝na si´ ubiegaç to
250 000 euro (przy co najmniej dziesi´cioprocentowym wk∏adzie w∏asnym). Administratorzy
programu zapowiadajà jednak uruchomienie
Funduszu dla Organizacji Pozarzàdowych. Opis
programu znajduje si´ na stronie: www.eog.gov.pl.

Granty m∏odzie˝owe
Fundacji Azja-Europa
Rozwijanie wspó∏pracy m∏odzie˝y i organizacji
m∏odzie˝owych z Azji i z Europy – to cel Fundacji
Azja-Europa. Fundacja wspiera m.in. obozy m∏odzie˝owe, wymiany m∏odzie˝y, wolontariuszy, kursy szkoleniowe.
Wnioski mogà nadsy∏aç organizacje m∏odzie˝owe
z Polski i 37 pozosta∏ych paƒstw nale˝àcych do
ASEM (Asia-Europe Meeting). Nie ma konkretnego terminu sk∏adania propozycji projektów. Najlepiej jednak robiç to z du˝ym wyprzedzeniem (ok.
1 roku przed rozpocz´ciem projektu).
Wi´cej informacji: www.asef.org.

NIE PRZEGAP TERMINÓW
Wybrane programy polskie i europejskie z bazy danych Eurodesku, których terminy sk∏adania wniosków up∏ywajà w ciàgu najbli˝szych dwóch miesi´cy. Baza jest systematycznie
uzupe∏niana i aktualizowana. Opisy programów znajdujà si´ na stronie: www.eurodesk.pl/nieprzegap.

Programy
Termin sk∏adania wniosków

Opis

Kontakt

Tempus III

Celem programu jest restrukturyzacja szkolnictwa
wy˝szego na Ba∏kanach Zachodnich, krajach Europy
Ârodkowo-Wschodniej, Azji Centralnej i krajów Basenu
Morza Âródziemnego.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Tempus
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel. +48 22 629 77 79; Fax +48 22 622 37 10
beata.skibinska@socrates.org.pl, www.socrates.org.pl/tempus/

Nagroda za najlepsze rozwiàzania w dziedzinie
elektronicznych kursów szkolàcych i doskonalàcych.

MediaLab FH Karlsruhe
Moltkestrasse 30, Karlsrue, Niemcy D-76133
Tel. +49 721 925 -1477 (-1522); Fax +49 721 925 1509
info@eurelea.de, http://www.eurelea.de

Stypendia skierowane do grup studentów ze wszystkich
kierunków na wizyty na niemieckich uczelniach.

DAAD
ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa
Tel. +48 22 616 13 08, 617 48 47; Fax +48 22 616 12 96
daad@daad.pl, www.daad.pl

FIO wspiera projekty w ramach statutowej dzia∏alnoÊci
nieodp∏atnej lub odp∏atnej organizacji pozarzàdowych,
osób prawnych i jednostek organizacyjnych koÊcio∏ów
i zwiàzków wyznaniowych.

Ministerstwo Polityki Spo∏ecznej
ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa
Tel. +48 22 661 01 46; Fax +48 22 661 04 60
pozytek@mps.gov.pl, www.pozytek.gov.pl/

Coroczny program wspierajàcy projekty twinnigowe
miast promujàcych integracj´ i ÊwiadomoÊç europejskà.

DG Education and Culture, Town-twinning sector European Commission
VM-2 4/35, B-1049 Bruksela, Belgia
Tel. +322 295 26 85; Fax +322 296 23 89
Towntwinning@cec.eu.int,
http://europe.eu.int/comm/dgs/education_culture/towntwin/index_en.html

Specjalne wydarzenia kulturalne o wymiarze europejskim
lub mi´dzynarodowym, wzmacniajàce poczucie
to˝samoÊci i przynale˝noÊci do tej samej spo∏ecznoÊci.

Ministerstwo Kultury, Departament Wspó∏pracy Mi´dzynarodowej
i Integracji Europejskiej
ul.Krakowskie PrzedmieÊcie 15/17, 00-071 Warszawa
Tel./Fax +48 22 828 37 91
pkk.kultura@mk.gov.pl, www.mk.gov.pl/pkk

Nagrody przyznawane w konkursie wspomagajà
nauczanie i uczenie si´ w szko∏ach europejskich,
wyró˝niajàc najlepsze zasoby, efektywne przedsi´wzi´cia,
koncepcje metod pracy i kreatywne rozwiàzania.

EUN European Schoolnet, EUN OFFICE
Rue de TrËves 61, B-1000 Bruksela, Belgia
Tel. +32 02 790 7575; Fax +32 02 790 7585
http://www.eun.org/

Program tworzenia lokalnych, m∏odzie˝owych
programów grantowych.

Akademia Rozwoju Filantropii
ul. Marsza∏kowska 6/6, 00-590 Warszawa
Tel. +48 22 622 02 00, 622 01 22; Fax +48 22 622 02 11
arfp@filantropia.org.pl, http://www.filantropia.org.pl

2005-10-21

Konkurs na lokalne organizacje grantowe oraz dla
organizacji lokalnych w miejscowoÊciach nieliczàcych
wi´cej ni˝ 20 000 mieszkaƒców.

Akademia Rozwoju Filantropii
ul. Marsza∏kowska 6/6, 00-590 Warszawa
Tel. +48 22 622 02 00; Fax +48 22 622 02 11
arfp@filantropia.org.pl, www.filantropia.org.pl

Kultura 2000 - Zintegrowane
dzia∏ania przeprowadzane w ramach
ustrukturyzowanych, wieloletnich
porozumieƒ o wspó∏pracy

Odnosi si´ do porozumieƒ pomi´dzy podmiotami
kulturalnymi z paƒstw cz∏onkowskich UE, których celem
jest opracowanie dzia∏aƒ kulturalnych, pomagajàcych w
osiàgni´ciu zamierzonego celu w obszarze kultury.

Ministerstwo Kultury, Departament Wspó∏pracy Mi´dzynarodowej
i Integracji Europejskiej
ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 15/17, 00-071 Warszawa
Tel./Fax: +48 22 828 37 91
pkk.kultura@mk.gov.pl, www.mk.gov.pl/pkk

Wsparcie dla podmiotów dzia∏ajàcych na polu kultury na
poziomie europejskim, których dzia∏ania przyczyniajà si´
do umacniania i podnoszenia skutecznoÊci polityki Unii
Europejskiej w dziedzinie kultury.

Ministerstwo Kultury, Departament Wspó∏pracy Mi´dzynarodowej
i Integracji Europejskiej
ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 15/17, 00-071 Warszawa
Tel./Fax +48 22 828 37 91
pkk.kultura@mk.gov.pl, www.mk.gov.pl/pkk

Nagroda Rady Europy dla przedstawicieli m∏odego
pokolenia zaanga˝owanych w ˝ycie polityczne na szczeblu
lokalnym i regionalnym.

Award „Youth participation”, European Youth Centre Council of Europe
30, rue Pierre de Coubertin, F-67000 Strasburg, Francja
Tel. +33 (03) 88 41 39 56; Fax +33 (03) 88 41 27 78
galina.kupriyanova@coe.int,
http://www.coe.int/T/E/Cultural%5FCo%2Doperation/Youth/2._Priorities/award.asp

Granty na za∏o˝enie i prowadzenie Êwietlic i klubów
wiejskich na terenach osiedli popegeerowskich i wsi.

Fundacja Wspomagania Wsi
Bellottiego 1, 01-022 Warszawa
Tel. +48 22 636 25 70 - 75; Fax +48 22 636 62 70
jplater@fww.org.pl, www.fww.org.pl

Erasmus Mundus jest programem wspó∏pracy i mobilnoÊci
w sferze szkolnictwa wy˝szego pomiedzy krajami Unii
Europejskiej, a tzw. „krajami trzecimi” (zwanymi równie˝
krajami partnerskimi).

DG EAC B.6 - Erasmus Mundus
DG Education and Culture, European Commision
200 rue de la Loi, B-1049 Bruksela, Belgia
Fax 32 2 295 57 19
EAC-Erasmus-Mundus@cec.eu.int,
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_en.html

Mikrodotacje na dzia∏ania m∏odzie˝owe w województwie
lubuskim, opolskim, Êlàskim, wielkopolskim,
zachodniopomorskim.

Polska Fundacja Dzieci i M∏odzie˝y
ul. Kredytowa 6/20, 00-062 Warszawa
Tel. +48 22 826 10 16
www.youthbank.pl

2005-10-15

Europejska nagroda
e-learning - EureleA 2005

2005-10-15
DAAD Stypendia na podró˝e
grupowe do Niemiec dla polskich
grup studenckich

2005-10-15
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

2005-10-15
Miasta bliêniacze

2005-10-17

Kultura 2000 - Specjalne
wydarzenia kulturalne o wymiarze
europejskim lub mi´dzynarodowym

2005-10-17
Nagrody eLearning

2005-10-17
Program Pracowni Umiej´tnoÊci

2005-10-19
Dzia∏aj Lokalnie

2005-10-28
Wsparcie podmiotów aktywnie
dzia∏ajàcych na polu kultury na
poziomie europejskim

2005-10-28
Nagroda dla „M∏odych aktywnych
obywateli” 2005

2005-10-30
Konkurs - Nasza Âwietlica

2005-10-30
Erasmus Mundus

2005-10-31

Granty z Youth Banków

2005-11-01
2005-12-01

Program M∏odzie˝

2005-11-01

Socrates - COMENIUS

2005-11-01

Socrates - LINGUA

Dofinansowanie projektów m∏odzie˝owych w ramach
Wymiany M∏odzie˝y, Wolontariatu Europejskiego,
Inicjatyw M∏odzie˝owych i Dzia∏aƒ Wspierajàcych,

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu M¸ODZIE˚
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel. +48 22 622 37 06; Fax +48 22 622 37 08
youth@youth.org.pl http://www.youth.org.pl

Program wspiera mi´dzynarodowà wspó∏prac´ szkó∏ i
przyczynia si´ do rozwoju zawodowego pracowników
sektora szkolnego.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Agencja Narodowa Programu Socrates
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel. +48 22 622 34 47; Fax +48 22 622 37 10
socrates@socrates.org.pl, www.socrates.org.pl/socrates2

Program ma za zadanie promowanie nauki i uczenia si´
j´zyków obcych.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Agencja Narodowa Programu Socrates
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel. +48 22 622 34 47; Fax +48 22 622 37 10
pawel.poszytek@socrates.org.pl, www.socrates.org.pl/socrates2

Program promuje europejskà wspó∏prac´ w dwóch
dziedzinach: kszta∏cenie otwarte i na odleg∏oÊç (ODL)
oraz technologie informacyjne i komunikacyjne w
edukacji (ICT).

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Agencja Narodowa Programu Socrates
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel. +48 22 622 34 47; Fax +48 22 622 37 10
grazyna.klimowicz@socrates.org.pl, www.socrates.org.pl/socrates2

Kszta∏cenie doros∏ych i wsparcie dla dzia∏aƒ promujàcych
innowacyjne metody i dost´pnoÊç kszta∏cenia doros∏ych.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Agencja Narodowa Programu Socrates
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel. +48 22 622 34 47; Fax +48 22 622 37 10
grazyna.klimowicz@socrates.org.pl, www.socrates.org.pl/socrates2

Ârodki dla szkó∏ i uczelni artystycznych, jednostek
samorzàdu terytorialnego, stowarzyszeƒ i fundacji
prowadzàcych dzia∏alnoÊç w dziedzinie kultury.

Ministerstwo Kultury, Departament Wspó∏pracy z Samorzàdami
i Upowszechniania Kultury
ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 15/17, 00-071 Warszawa
Tel: +48 22 421 02 99; Fax+48 22 826 05 78
jcicha@mk.gov.pl, http://www.mk.gov.pl/website/index.jsp?catId=312

Ogólnym celem programu jest poprawa warunków
dost´pu, wykorzystania i zarzàdzania zasobami
cyfrowymi w wieloj´zycznym i wielokulturowym
Êrodowisku Unii Europejskiej.

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
Departament Spo∏eczeƒstwa Informacyjnego
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa
Tel. +48 22 529 25 91; Fax +48 22 529 25 85
www.mnii.gov.pl, anna.bramska@mnii.gov.pl

Program promuje bezpieczne u˝ywanie internetu oraz
wspiera rozwój nowych technologii on-line.

DG INFSO - Safer Internet Action Plan
Directorate General Information Society, European Commission
EUFO 1194
Rue Alcide de Gasperi, L-2920 Luxemburg
Fax +352 4301 34079
http://europa.eu.int/saferinternet, saferinternetplus@cec.eu.int

Program promuje aktywne obywatelstwo poprzez
wzmocnienie dialogu pomi´dzy Unià Europejskà i jej
obywatelami.

DG Education and Culture, European Commission
200 Rue de la Loi, B-1049 Bruksela, Belgia
Tel. +32 2 299 9158; Fax +32 2 299 9302
eac-soc-civile@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/association/index_en.html

Program ma na celu wzrost jakoÊci szkolnictwa wy˝szego
w UE i Australii, m.in. poprzez zwi´kszenie wymiany
studentów z Unii Europejskiej i Australii.

DG EAC B.6 - EU-Australia programme
DG Education and Culture, European Commission
200 rue de la Loi, 1049 Bruksela, Belgia
Tel. +32 2 296 6319; Fax +32 2 295 5719
eac-3C-cooperation@cec.eu.int,
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu_others/australia/index_en.html

CEDEFOP oferuje dwa szeÊciomiesi´czne sta˝e dla
m∏odych absolwentów i pracowników s∏u˝by publicznej.

CEDEFOP European Centre for the Development of Vocational
Training
PO Box 22427, GR-55102 Saloniki, Grecja
Tel. +30 23 10 49 0111; Fax +30 23 10 490049
info@cedefop.eu.int, www.cedefop.eu.int

Wsparcie wysokobud˝etowych projektów
z ró˝norodnych dziedzin realizowanych przez
organizacje spo∏eczne, organy administracji rzàdowej
i samorzàdowej, instytucje naukowe i badawcze,
instytucje bran˝owe i Êrodowiskowe.

Krajowy Punkt Kontaktowy, Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej
ul. Wspólna 2-4, 00-526 Warszawa
Tel. +48 22 693 43 89; Fax +48 22 693 59 28
eog@mgip.gov.pl, www.eog.gov.pl

Roczny grant na pokrycie cz´Êci kosztów operacyjnych
projektów zgodnych z celami polityki m∏odzie˝owej
Komisji Europejskiej zapisanych m.in. w Bia∏ej Ksi´dze
Komisji Europejskiej - „Nowe impulsy dla m∏odzie˝y
europejskiej”.

DG Education and Culture, European Commission
200, Rue de la Loi, VM-2 05-008
B-1049 Bruksela, Belgia
Tel. +32.2.298.68.77; Fax + 32 2 299 40 38
michele.grombeer@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/youth/program/ingyo_en.html

Program wspiera finansowo wspó∏prac´ kulturalnà,
wymiany naukowe i badania, edukacj´, wymiany
m∏odzie˝owe i wspó∏prac´ transgranicznà.

Mi´dzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Drotárska cesta 46, Bratys∏awa, S∏owacja
MA 811 02
Tel. 00421-2-6720 7111; Fax 00421-2-5935 4180

2005-11-01

Socrates - MINERVA

2005-11-01

Socrates - GRUNDTVIG

2005-11-01

Edukacja kulturalna
i upowszechnianie kultury

2005-11-15
EContentplus

2005-11-24

Bezpieczny internet Plus

2005-11-24

Wsparcie organizacji
pozarzàdowych, stowarzyszeƒ
i federacji zaanga˝owanych
w sprawy europejskie

2005-11-30
Wspó∏praca UE - Australia w
zakresie szkolnictwa wy˝szego,
kszta∏cenia i szkolenia
zawodowego (VET)

2005-11-30
Sta˝ w CEDEFOP

2005-11-30

Mechanizmy Finansowe EOG
i Norweski Dofinansowanie

2005-11-30
Wsparcie dla organizacji
dzia∏ajàcych na rzecz m∏odzie˝y
na poziomie europejskim

2005-12-01
Ma∏e granty - MF Wyszehradzki

2005-12-01

visegradfund@visegradfund.org, www.visegradfund.org/

KONKURSY
Nagroda BMW dla najlepszych
projektów mi´dzykulturowych
Grupa BMW organizuje konkurs na najlepsze
projekty w dziedzinie edukacji mi´dzykulturowej. Konkurs odbywa si´ w dwóch kategoriach
– teoretycznej i praktycznej. Teoretyczna jest dla
autorów prac naukowych na temat edukacji
mi´dzykulturowej. Praktyczna – dla szkó∏,
przedszkoli, instytucji publicznych i grup nieformalnych, które zrealizowa∏y ciekawe mi´dzykulturowe projekty. Pierwsza nagroda w konkursie
wynosi 5 000 euro. Druga i trzecia – odpowiednio 1500 i 1000 euro. Projekty mo˝na sk∏adaç
do 20 paêdziernika br. – w j´zyku angielskim lub
niemieckim. Szczegó∏owe zasady konkursu na
stronie BMW Group (nale˝y wybraç podstron´
„responsibility” a nast´pnie „society”).

Konkurs Pupilpowerplus
Granty na wymian´ m∏odzie˝owà sà nagrodà
w konkursie British Council „Pupilpowerplus”. Zasady sà proste. Najpierw za poÊrednictwem portalu Global Gateway (www.globalgateway.org.uk) trzeba znaleêç szko∏´ partnerskà w Wielkiej Brytanii,
a nast´pnie wspólnie opracowaç projekt, którego
elementem b´dzie angloj´zyczna strona internetowa oraz wizyty – w Wielkiej Brytanii i/lub w Polsce.
W konkursie mogà uczestniczyç klasy szkó∏ ponadpodstawowych. Propozycje projektów mo˝na
sk∏adaç do 31 stycznia 2006 r.
Wi´cej informacji: www.britishcouncil.org/poland
-pupilpower-plus-2.htm.

Konkurs na polsko-niemieckie
projekty szkolne
„Szko∏y w Polsce i w Niemczech chcà poznaç
swoich sàsiadów” to konkurs dla uczniów starszych klas szkó∏ podstawowych, gimnazjów i liceów na projekty wspó∏pracy polsko-niemieckiej.
Ich tematyka mo˝e byç ró˝na; cel powinien byç
jeden: poznaç i lepiej zrozumieç siebie nawzajem, swój styl ˝ycia, zwyczaje i tradycje. Najlepsze projekty otrzymajà nagrody pieni´˝ne:
od 1 500 do 5 000 euro. Konkurs organizowany
jest w ramach Roku Polsko – Niemieckiego. Prace mo˝na nadsy∏aç do koƒca stycznia 2006 r.
Partnerów do projektu mo˝na szukaç na stronie:
www.dpjw.org/kontaktboerse/index_pl.php
Opis konkursu:
www.de-pl.info/pl/page.php/article/62.

WYDARZENIA
Seminarium m∏odzie˝owe w Walii
O europejskim wymiarze to˝samoÊci narodowej, mniejszoÊciach etnicznych, obyczajach
i kulturze b´dà dyskutowaç uczestnicy seminarium, które w przysz∏ym roku w Wali organizuje walijska organizacja m∏odzie˝owa Urdd
Gobaith Cymru. Mo˝e w nim uczestniczyç
8 przedstawicieli z ka˝dego kraju UE w wieku
od 18 do 22 lat. Wi´cej informacji mo˝na uzyskaç piszàc na adres LlinosR@urdd.org.
Strona internetowa organizacji: www.urdd.org.

Konferencja przygotowujàca
do wymian i sta˝y
Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci
organizuje konferencj´ na temat projektów wymian i sta˝y. Uczestnicy poznajà zasady Programu oraz dotychczas zrealizowane projekty. Termin sk∏adnia wniosków w najbli˝szej edycji programu up∏ywa 10 lutego 2006 r. Konferencja odb´dzie si´ 8 listopada br. w Warszawie. O udzia∏
w niej mo˝na si´ ubiegaç do 21 paêdziernika br.
Formularz zg∏oszeniowy znajduje si´ na stronie:
www.bkkk-cofund.org.pl/index.php?act=693.

Rok Polsko-Niemiecki
Do maja 2006 r. potrwa rok polsko-niemiecki.
W jego ramach w Polsce i w Niemczech odbywa si´ szereg wydarzeƒ – seminariów, konkursów, spotkaƒ – wiele z nich przeznaczonych jest
dla m∏odzie˝y. Rok polsko-niemiecki ma zbli˝yç
Polaków i Niemców, zainspirowaç do wspó∏pracy i wzmocniç istniejàce kontakty. Rok to inicjatywa rzàdów Polski i Niemiec. W przedsi´wzi´cie zaanga˝owanych jest kilka ministerstw
(MSZ i MENiS, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji) i agend rzàdowych (Instytut Adama Mickiewicza, PAIiIZ, Polsko-Niemiecka Wspó∏praca
M∏odzie˝y). Kalendarium wydarzeƒ roku polsko-niemieckiego znajduje si´ na stronie
www.mnii.gov.pl. O wydarzeniu pisze te˝ MSZ:
www.msz.gov.pl/index.php?page=1132500000

PUBLIKACJE
Integracja poprzez sport
„Fit for Life” to publikacja o zwiàzanych ze
sportem metodach pracy z m∏odzie˝à „z mniejszymi mo˝liwoÊciami”. Zawiera praktyczne porady dla pracowników i liderów m∏odzie˝owych. Liczy 78 stron. Publikacj´ wyda∏o SALTO,
które zajmuje si´ organizacjà szkoleƒ mi´dzynarodowych dla pracowników m∏odzie˝owych.
Publikacja „Fit for Life” powsta∏a na bazie kursu
szkoleniowego z ubieg∏ego roku. PDF publikacji
znajduje si´ pod adresem:
www.salto-youth.net/download/628/FitForLife.pdf

Gotuj z Radà Europy
Rada Europy wyda∏a ksià˝k´ o... kuchni europejskiej. Publikacja sk∏ada si´ z esejów na temat
kultury i tradycji kulinarnych 40 krajów europejskich. Autorem kulinarnego eseju o Polsce jest
Kazimierz Krzysztofek. Angloj´zyczna publikacja liczy 500 stron. Kosztuje 49 euro. Mo˝na jà
zamówiç na stronie http://book.coe.int.

INTERNET

... i Parlamentu Europejskiego
Witryna internetowa Parlamentu Europejskiego
(www.europarl.eu.int) tak˝e zmieni∏a swoje oblicze.
W porównaniu do poprzedniej, która sk∏ada∏a si´
g∏ównie z baz danych, jest bardziej dynamiczna.
Ma u∏atwiç dost´p do informacji dotyczàcych decyzji politycznych Parlamentu Europejskiego. Nowa witryna sk∏ada si´ z 5 systematycznie
aktualizowanych sekcji: Parlament, Twoi ParlamentarzyÊci, dzia∏anie Parlamentu, z ˝ycia Parlamentu oraz newsów, które t∏umaczone sà na 20
oficjalnych j´zyków UE. Nowe strony zosta∏y
opracowane z myÊlà o trzech podstawowych grupach odbiorców: zwyk∏ych internautach, ekspertach i naukowcach.

POSZUKIWANE/POSZUKIWANI
Uczestnicy workcampu w Norwegii
Birgitte, dwudziestojednoletnia by∏a wolontariuszka z Norwegii, organizuje latem przysz∏ego roku workcamp dla kilkunastu m∏odych ludzi z ca∏ej Europy. Tematem projektu jest kultura. Uczestnicy pokrywajà koszty podró˝y
i ubezpieczenia. O wsparcie finansowe organizatorka zamierza si´ ubiegaç w ramach Kapita∏u Przysz∏oÊci (jedna z akcji Programu
M¸ODZIE˚). Wi´cej informacji udziela Birgitte
Bellsund: beebee_777@hotmail.com.

Partnerzy do projektu
Leonardo da Vinci
Urzàd miasta w Sienie we W∏oszech szuka
partnerów – organizacji pozarzàdowych, instytucji publicznych, przedsi´biorstw – do
projektu poÊwi´conego podejmowaniu zatrudnienia przez m∏odych ludzi w Europie.
Projekt rozpocznie si´ we wrzeÊniu przysz∏ego roku. B´dzie realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci. Kontakt: Elena Cellai – eurodesk@comune.siena.it.

Autorzy artyku∏ów
o problemach m∏odzie˝y z HIV
M∏odzi Rumuni poszukujà rówieÊników z zagranicy zainteresowanych wspó∏redagowaniem wydawanego przez nich magazynu poÊwi´conego problemom m∏odych ludzi zara˝onych wirusem HIV. Wydawcy gazetki poszukujà te˝ organizacji partnerskich do stworzenia projektu mi´dzynarodowego, zwiàzanego
z problematykà ich czasopisma. Kontakt: Traian Cercul, traian_cercul@yahoo.com.

Uczniowie zainteresowani
wspó∏pracà z Francuzami

Nowa strona
Programu E-twinning

Uczniowie z francuskiej szko∏y rolniczej poszukujà szko∏y partnerskiej. Chcà m.in, zorganizowaç wymian´.
Kontakt: dominiquethomas@free.fr.

Zmieni∏a si´ strona Programu E-twinning
(www.etwinning.net). Zosta∏a wzbogacona o przyk∏ady wspó∏pracy szkó∏ w UE i opisy systemów
edukacyjnych paƒstw UE. Udoskonalono wyszukiwark´ szkó∏. Na stronie ma te˝ byç wi´cej wiadomoÊci, m.in. o mi´dzynarodowych warsztatach dla
nauczycieli z narz´dzi e-twinningowych.

Informacje o seminariach, konferencjach
i grupach poszukujàcych partnerów w ka˝dà Êrod´ w elektronicznym newsletterze
Eurodesk Polska.
Subskrypcja:
www.eurodesk.pl/index2.php?go=biuletyn
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