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AKTUALNOÂCI EURODESKU
Studiowanie to wyzwanie...
Podstawowe informacje o studiowaniu
w 28 krajach europejskich zawiera druga
edycja broszury Eurodesk Polska: „Studiowanie to wyzwanie, czyli jak zdobyç indeks w Europie”. Mo˝na w niej znaleêç informacje o zasadach rekrutacji, kosztach
studiów i pracy dla studentów. Broszura
zawiera kilkadziesiàt sprawdzonych adresów internetowych. „Studiowanie to wyzwanie” jest publikacjà bezp∏atnà. Nak∏ad
drugiego wydania (pierwsze ukaza∏o si´
w maju 2004 r.) wynosi 30 tys. egzemplarzy. Mo˝na jà otrzymaç w siedzibie Eurodesku w Warszawie lub w Regionalnych
Punktach Informacyjnych Eurodesku.
W wersji elektronicznej broszura znajduje
si´ na stronie: www.eurodesk.pl/index2.
php?go=publikacja&id=1.

Eurodesk w pomorskiem
Sieç Eurodesk Polska powi´kszy∏a si´ o lokalne punkty informacyjne w województwie pomorskim. Punkty powsta∏y w Starogardzie Gdaƒskim, Bytowie, Tuchomiu,
Lubichowie, Kwidzynie, Debrznie, Pucku
i w Malborku. Ich prace koordynuje Regionalny Punkt Eurodesku w Gdaƒsku, dzia∏ajàcy przy stowarzyszeniu „Pomorze w Europie”. To ju˝ druga w Polsce lokalna sieç
Eurodsku. Pierwsza powsta∏a w kwietniu
w woj. ∏ódzkim. Adresy wszystkich – regionalnych i lokalnych – punktów Eurodesku znajdujà si´ na stronie:
www.eurodesk.pl/index2.php?go=polska.

ZDARZY SI¢ W EUROPIE
Europejski Tydzieƒ M∏odzie˝y
Konferencje, seminaria, konkursy, warsztaty,
debaty, prezentacje, pokazy projektów
z udzia∏em tysi´cy uczestników z trzydziestu
krajów. Nie ma co do tego wàtpliwoÊci.
Europejski Tydzieƒ M∏odzie˝y (ETM) b´dzie
jednym z najwa˝niejszych i najwi´kszych
tegorocznych wydarzeƒ m∏odzie˝owych
w Europie. Potrwa od 5 do 11 grudnia. Has∏o
przewodnie ETM-u to „Teraz M∏odzie˝”, a jego
tematyka zwiàzana jest z przyj´ciem na wiosn´ tego roku Europejskiego Paktu dla M∏odzie˝y. Jednym z najwa˝niejszych za∏o˝eƒ
Paktu jest to, ˝e elementem polityki m∏odzie˝owej UE b´dà

konsultacje z m∏odzie˝à.
Pierwsze – wirtualne – konsultacje ju˝ si´
odby∏y. Ankiet´ internetowà o polityce m∏odzie˝owej UE wype∏ni∏o kilka tysi´cy m∏odych ludzi z ca∏ej Europy. Wynika z niej

m.in. ˝e obecne pokolenie w wi´kszym
stopniu uto˝samia si´ z Europà ni˝ ich rodzice, a 95% myÊli o tymczasowym wyjeêdzie
za granic´. Za najwi´ksze bariery w wyjeêdzie do innego kraju m∏odzi internauci uznali koszty oraz brak wiarygodnej informacji.
Zdecydowana wi´kszoÊç respondentów nie
s∏ysza∏a o Europejskim Pakcie dla M∏odzie˝y.
Podsumowanie ankiety znajduje si´ na stronie
www.europa.eu.int/comm/youth/youthweek/
consult/consultation_pl.html. Wyniki wirtualnych konsultacji b´dà omawiane podczas

ETM-u w Brukseli.
W dwudniowej konferencji organizowanej
przez Komisj´ Europejskà wezmà udzia∏
przedstawiciele organizacji m∏odzie˝owych
ze wszystkich krajów europejskich, Komisji
Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. B´dà debatowaç nad przysz∏oÊcià Europy, aktywnym obywatelstwie i zwalczaniem bezrobocia. Odb´dzie si´ te˝ konkurs najlepszych
projektów Programu M¸ODZIE˚. Do fina∏u
jury wybra∏o 25 projektów, w tym dwa z Polski. Ich pomys∏odawcy pojadà do Brukseli na
ceremoni´ fina∏owà. Tam dowiedzà si´, kto
zwyci´˝y∏. Ceremoni´ rozdania nagród
b´dzie mo˝na Êledziç w internecie. Szczegó∏owe informacje o przebiegu ETM-u w Europie i w Brukseli mo˝na znaleêç na stronie:
http: //europa.eu.int/comm/youth/youthweek/
index_en.html.

ETM w Polsce
rozpocznie si´ 5 grudnia od Dnia Wolontariusza. Zakoƒczy – 10 grudnia w Warszawie ca∏odniowà imprezà fina∏owà. WczeÊniej wydarzenia polskiego ETM-u w ca∏ej Polsce zorganizujà OÊrodki Regionalne Programu M¸ODZIE˚. B´dà pokazy projektów, warsztaty,
konkursy i prezentacje. Szczegó∏owe informacje w biuletynie Programu M¸ODZIE˚
oraz na stronie internetowej ETM-u:
www.mlodziez.org.pl/etm. W Europejski Tydzieƒ M∏odzie˝y zaanga˝owana b´dzie równie˝ sieç

Eurodesk Polska.
W czasie ETM-u konsultanci Eurodesku b´dà
prezentowaç Europejski Portal M∏odzie˝owy,
który pó∏tora roku po pojawieniu si´ w sieci
doczeka∏ si´ polskiej wersji j´zykowej. Prezentacji Portalu b´dà towarzyszyç konkursy
z nagrodami, a w niektórych miastach tak˝e
prezentacje na temat studiowania, wolontariatu i pracy w Unii Europejskiej. Zorganizujà
je punkty informacyjne Eurodesku w Bia∏ymstoku, Gdaƒsku, Kielcach, Krakowie, Lublinie, ¸odzi, Wieluniu, Skierniewicach, Zgierzu, Szczecinie, Toruniu i Zielonej Górze.
Szczegó∏owych informacji udzielajà konsultanci regionalni Eurodesku: www.eurodesk.pl/
index2.php?go=polska.
To nie wazystko. Z okazji przet∏umaczenia
portalu na j´zyk polski, Eurodesk Polska organizuje konkurs na

slogan reklamowy Europejskiego Portalu
M∏odzie˝owego.
Konkurs startuje 1 grudnia. Autor najlepszego has∏a otrzyma zestaw super gad˝etów
Eurodesku (m.in. torb´, radio, kubek,
koszulk´) oraz pami´ç przenoÊnà USB. Propozycje hase∏ nale˝y przes∏aç na adres:
haslo@eurodesk.pl. Szczegó∏owy regulamin
konkursu dost´pny jest na stronie ETM-u
w Polsce: www.mlodziez.org.pl/etm/.

Szwajcaria:
projekty artystyczne poszukiwane
Oryginalne i nowatorskie powinny byç propozycje projektów, które wezmà udzia∏
w przysz∏orocznej edycji artystycznego Festiwalu Belluard, który odb´dzie si´ we Fryburgu w Szwajcarii. Projekty mogà mieç dowolnà form´. Oceni je jury festiwalu. Najlepsze
otrzymajà dofinansowanie do wysokoÊci
6 000 euro. Termin sk∏adania projektów:
17 stycznia 2006 r.
W poprzednich edycjach nagrody otrzyma∏y
m.in. projekt filmów dokumentalnych, instalacje, performance, widowiska muzyczne.
Opisy projektów z ubieg∏ych latach i regulamin konkursu na stronie:
www.belluard.ch/contest2006.

ZDARZY¸O SI¢ W EUROPIE
Deklaracja m∏odzie˝y w Cardiff
Do aktywnego udzia∏u organizacji m∏odzie˝owych w ˝yciu spo∏ecznym zach´ca deklaracja
przyj´ta pod koniec paêdziernika na spotkaniu m∏odzie˝y w Cardiff. Dokument przedstawia sposoby w∏àczania m∏odzie˝y w procesy decyzyjne i przeprowadzania konsultacji
z m∏odzie˝à na szerokà skal´. W deklaracji
zasygnalizowano tak˝e koniecznoÊç stworzenia podstaw do uznawania umiej´tnoÊci zdobytych dzi´ki edukacji nieformalnej i aktywnemu uczestnictwu w ˝yciu spo∏ecznym. Pe∏en tekst Deklaracji z Cardiff:
www.cardiffyouthevent2005.co.uk/assets/
CYEDeclaration.pdf.

M∏odzi, tolerancyjni w Berlinie
Walka z rasizmem, ksenofobià, antysemityzmem i promocja ró˝norodnoÊci to tematy
konferencji „M∏odzie˝ na rzecz Ró˝norodnoÊci i Tolerancji”. Spotkanie na poczàtku listopada w Berlinie zorganizowa∏y Komisja Europejska i niemieckie Ministerstwo ds. Rodziny,
Seniorów, Kobiet i M∏odzie˝y. W konferencji
uczestniczyli m∏odzi ludzie z 41 krajów. Deklaracja koƒcowa zawiera adresowany do
m∏odzie˝y plan przeciwdzia∏ania ró˝nym formom nietolerancji. Tekst deklaracji dost´pny
jest na stronie:
http://youth-against-racism.net/declaration.

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 na bie˝àco uzupe∏niana i aktualizowana. Opisy programów znajdujà si´ na stronie: www.eurodesk.pl/nieprzegap.

Programy
Termin sk∏adania wniosków

Opis

Kontakt

Wsparcie dzia∏aƒ
informacyjnych zwiàzanych
ze Wspólnà Politykà Rolnà

Wsparcie dla projektów informacyjnych
zwiàzanych z jakoÊcià europejskich produktów
rolniczych oraz sposobami, w jaki wspólna
polityka rolna oraz organizacje wspólnego rynku
wspierajà ró˝ne dzia∏ania.

DG Agriculture European Commission
200 Rue de la Loi, B-1049 Bruksela, Belgia
Tel. + 32 2 299 1111, Fax + 32 2 299 17 61
agri-grants@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/index_en.htm

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

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel. +48 22 6297779, Fax +48 22 6223710
beata.skibinska@socrates.org.pl
www.socrates.org.pl/tempus/

Celem programu jest wzmocnienie
konkurencyjnoÊci w´gierskich, w∏oskich,
greckich i s∏oweƒskich regionów granicznych
oraz sektorów gospodarki, na które rozszerzenie
UE wywar∏o szczególny wp∏yw.

DG Enlargement - Horizontal programmes D.3 European
Commission
CHAR 4/38, B-1049 Bruksela, Belgia
Fax +32 2 296 80 40
elarg-borderregions@cec.eu.int,
http://europa.eu.int/comm/enlargement/enlargement.htm

Roczne stypendium przyznawane jest g∏ównie
w takich dziedzinach jak transformacja paktu,
relacje NATO z krajami Europy Ârodkowej
i Wschodniej oraz promowanie zasad
i wizerunku wspó∏pracy transatlantyckiej.

NATO - North Atlantic Treaty Organisation
Boulevard Leopold III, B-1110 Bruksela, Belgia
Fax +32 2 707 54 57
Academics@hq.nato.int, www.nato.int/acad/home.htm

Stypendia na dwa ostatnie lata nauki, zakoƒczone
mi´dzynarodowà maturà IB w szko∏ach
w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, USA, W∏oszech,
Norwegii.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
Tel. +48 22 628-04-61, 629-72-41
minister@menis.gov.pl, www.menis.gov.pl

Mikrodotacje na dzia∏ania m∏odzie˝owe w
województwach 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

Wyró˝nienie dla dziennikarzy, którzy swojà pracà
popularyzujà w spo∏eczeƒstwie korzyÊci p∏ynàce
z ró˝norodnoÊci oraz walk´ z dyskryminacjà w
zatrudnieniu.

MEDIA CONSULTA Deutschland GmbH
Wassergasse 3, 10179 Berlin, Niemcy
Tel. 49 30 65 000 305, Fax 49 30 65 000 150
journalist-award@stop-discrimination.info
www.ja04.stop-discrimination.info/index.php?id=2128

Program ma na celu rozwój i transfer
kompetencji badawczych i poszerzanie
perspektyw kariery badawczej w Europie.

DG RTD F.2 -Marie Curie Actions DG Research
European Commission
200 Rue de la Loi, B-1049 Bruksela, Belgia
Tel. +32 2 295 08 43, Fax: + 32 2 296 99 26
rtd-mariecurie-actions@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/mariecurie-actions/home_en.html

Program ma na celu rozwój i transfer
kompetencji badawczych, konsolidacj´ i
poszerzanie perspektyw kariery badawczej oraz
promocj´ wysokiej jakoÊci badaƒ w Europie.

DG RTD F.2 - Marie Curie Actions DG Research
European Commission
200 Rue de la Loi, B-1049 Bruksela, Belgia
Tel. +32 2 295 08 43, Fax: + 32 2 296 99 26
rtd-mariecurie-actions@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/mariecurie-actions/home_en.html

Praktyki przemys∏owe w Japonii dla studentów
kierunków in˝ynierskich i nauk Êcis∏ych z paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej.

EU-Japan Centre for Industrial Cooperation
52 Rue Marie de Bourgogne, 1000 Bruksela, Belgia
Tel. + 32 2 282 00 40, Fax: + 32 2 282 00 45
office@eujapan.com, www.eujapan.com

Program wspiera innowacyjne dzia∏ania
promujàce nowe podejÊcie i pokazujàce
przyk∏ady dobrej praktyki, by poprawiç
wdra˝anie dzia∏aƒ wspieranych przez EFS.

DG EMPL C.4. Article 6 ESF projects DG Employment
and Social Affairs European Commission
200 Rue de la Loi, B-1049 Bruksela, Belgia
Tel. +32 2 295 6643 or 295 4380, Fax: + 32 2 296 5989
empl-article6@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index-en.htm

2005-12-12
Tempus III

2005-12-15

Rozszerzenie w regionach
granicznych UE

2005-12-16

Stypendium
naukowo-badawcze
im. Manfreda Wörnera

2005-12-31
Szko∏y Zjednoczonego Âwiata

2005-12-31

Granty z Youth Banków

2005-12-01
2006-01-01
Za ró˝norodnoÊcià.
Przeciw dyskryminacji.
Nagroda Dziennikarska 2005

2005-12-31
Programy im. Marii Curie
dla oÊrodków badawczych

2006-01-18

Programy im. Marie Curie
dla naukowców

2006-01-18

Vulcanus w Japonii

2006-01-20

Dzia∏ania innowacyjne
zgodnie z postanowieniami
Art. 6 rozporzàdzenia dot.
Europejskiego Funduszu
Spo∏ecznego

2006-01-25

AGIS

2006-01-27

Ramowy program dot. wspó∏pracy policji
i wymiaru sprawiedliwoÊci w sprawach
kryminalnych w obszarach wolnoÊci,
bezpieczeƒstwa i sprawiedliwoÊci. Wspiera
szkolenia, wymiany i sta˝e, studia i badania.

DG JAI B.3 - Judicial co-operation in criminal matters
Justice & Home Affairs European Commission
200 Rue de la Loi, 1049 Bruksela, Belgia
Fax +32 2 299 63 50, 295 81 06
JAI-AGIS@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/agis/funding_agis_en.htm

Studia doktoranckie
w Europejskim Instytucie
Uniwersyteckim (EUI)

Studia doktoranckie o profilu europejskim
z zakresu historii i cywilizacji, ekonomii, prawa,
nauk politycznych i spo∏ecznych.

European University Institute, Florence
European University Institute Badia Fiesolana
Via dei Roccettini 9I-50016 San Domenico di Fiesol, W∏ochy
Tel. +39-055-4685-1, Fax +39-055-4685-298
www.iue.it/Welcome.html

Program wspiera dzia∏ania prowadzàce do
poprawy nauczania przedmiotów Êcis∏ych oraz
zainteresowania m∏odych ludzi naukà i karierà
naukowà.

DG RTD.C - Science and Society Directorate General
Research and Technical Development European Commission
200 Rue de la Loi, B-1049 Bruksela, Belgia
Fax +32 2 296 70 24
rtd-education-and-science@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/research/science-society/index_en.html

Stypendia dla studentów wszystkich kierunków
na uczestnictwo w letnich kursach j´zykowych
oferowanych przez niemieckie uniwersytety.

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

Pomoc pracownikom m∏odzie˝owym i osobom
zaanga˝owanym w realizacj´ projektów
Programu M¸ODZIE˚. Akcja o charakterze
szkoleniowym i edukacyjnym. Dla doros∏ych
i m∏odzie˝y.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu M¸ODZIE˚
ul. Mokotowska 43 IV p., 00-551 Warszawa
Tel. +48 22 622 37 06; 628 60 14, Fax: +48 22 622 37 08
youth@youth.org.pl, www.mlodziez.org pl

Wsparcie finansowe i merytoryczne pozwalajàce
m∏odym ludziom realizowaç pomys∏y s∏u˝àce ich
rozwojowi osobistemu, spo∏ecznoÊci lokalnej,
prze∏amywaniu barier oraz podejmowaniu
inicjatyw realizujàcych wartoÊci wspierane przez
Komisj´ Europejskà.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu M¸ODZIE˚
ul. Mokotowska 43 IV p., 00-551 Warszawa
Tel. +48 22 622 37 06; 628 60 14, Fax +48 22 622 37 08
youth@youth.org.pl, www.mlodziez.org pl

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

DG EAC D.4 - Town Twinning 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
E-mail: Towntwinning@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/towntwinning/index_en.html

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

DG EAC A - SOCRATES Programme
DG Education and Culture European Commission
200, Rue de la Loi, B-1049 Bruksela, Belgia
Tel. +32 2 299 11 11, Fax 32 2 299 41 50
info@socleoyouth.be
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/socrates_en.html

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; 629-25-74, Fax +48 22 622-37-10
socrates@socrates.org.pl, www.socrates.org.pl/socrates2

Spotkania grup m∏odych ludzi w jednym z
krajów europejskich realizujàcych wspólne
pomys∏y. Temat spotkaƒ mo˝e byç dowolny.
Wybiera go sama m∏odzie˝ kierujàc si´ swoimi
zainteresowaniami.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu M¸ODZIE˚
ul. Mokotowska 43 IV p., 00-551 Warszawa
Tel. +48 22 622 37 06; 628 60 14, Fax +48 22 622 37 08
youth@youth.org.pl, www.youth.org.pl

P∏atne i niep∏atne praktyki w Parlamencie
Europejskim; ich celem jest uzupe∏nienie
kszta∏cenia zawodowego m∏odych obywateli
i pog∏´bienie zrozumienia zasad funkcjonowania
Parlamentu.

European Parliament - Traineeship Office
KAD Building, Office 2C007 European Parliament
L- 2929 Luksemburg
Tel. +352 4300 3697, Fax +352 43 00 248 82
stages@europarl.eu.int
www.europarl.eu.int/parliament/public/staticDisplay.do?id=147

Stypendia roczne na uczestnictwo w
mi´dzynarodowym programie dla absolwentów
prawa na Uniwersytecie w Tybindze.

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

2006-01-31
Edukacja i kariera naukowa

2006-01-31

DAAD Stypendia na wakacyjny
kurs j´zyka niemieckiego

2006-01-31
M¸ODZIE˚
- Dzia∏ania Wspierajàce

2006-02-01

M¸ODZIE˚
- Inicjatywy M∏odzie˝owe

2006-02-01

Miasta bliêniacze

2006-02-01

Socrates - GRUNDTVIG

2006-02-01

Socrates - COMENIUS

2006-02-01

M¸ODZIE˚ - Wymiany
M∏odzie˝y - M∏odzie˝ dla
Europy

2006-02-01
Praktyki i wizyty studyjne w
Parlamencie Europejskim

2006-02-01

DAAD Stypendia roczne na
uczestnictwo w mi´dzynarodowym programie

2006-02-10

PROGRAMY
Europejski Rok MobilnoÊci Pracowników
Organizacje pozarzàdowe, samorzàdy, oÊrodki akademickie, media i przedsi´biorstwa mogà ubiegaç si´ o dofinansowanie w ramach Europejskiego Roku MobilnoÊci Pracowników.
Inicjatywa ma przede wszystkim zach´ciç pracujàcych obywateli UE do mobilnoÊci i pomóc
w wymianie doÊwiadczeƒ mi´dzy organizacjami i instytucjami, które wspierajà mobilnoÊç
pracowników. Bud˝et programu wynosi oko∏o
4 milionów euro. Termin sk∏adania wniosków
up∏ywa 12 grudnia 2005 r. Europejskim Rokiem MobilnoÊci Pracowników Komisja Europejska og∏osi∏a rok 2006. Wi´cej informacji:
www.mgip.gov.pl/ERMP/zloz+wniosek/.

Wsparcie dla aktywnego
obywatelstwa europejskiego
Do 30 grudnia 2005 r. niekomercyjne organizacje publiczne i prywatne mogà sk∏adaç projekty,
które wzmocnià aktywne obywatelstwo europejskie. Program wspiera m.in. wymiany wielostronne, mobilnoÊç, sieci wspó∏pracy i partnerstwa transgranicznego, dzia∏ania informacyjne.
Dyrekcja Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej
przeznaczy∏a na te cele ponad 3 miliony euro.
Wi´cej informacji: http://europa.eu.int/comm/
dgs/education_culture/activecitizenship/5905/
index_en.htm

EURONEWSY
Europejska Kampania
na rzecz Bezpieczeƒstwa i Zdrowia
M∏odzie˝y w Pracy 2006
Kampania ma zwróciç uwag´ na niebezpieczeƒstwa czyhajàce na pracujàce dzieci i m∏odzie˝ oraz poprawiç bezpieczeƒstwo i higien´
pracy m∏odych ludzi w UE. Z∏o˝à si´ na nià
lokalne wydarzenia i projekty organizowane
w ca∏ej Europie w ciàgu jednego tygodnia
w paêdzierniku 2006 r. Propozycje projektów
mo˝na zg∏aszaç ju˝ teraz. W roku 2005 Europejski Tydzieƒ Bezpieczeƒstwa i Zdrowia
w Pracy odby∏ si´ pod has∏em „Stop ha∏asowi!”. Wi´cej informacji: http://europe.osha.eu.
int/priority_groups/young_people.

Ile pijà m∏odzi Europejczycy
M∏odzi Polacy pijà mniej wi´cej tyle samo co
ich rówieÊnicy z Unii Europejskiej. Tak wynika
z badaƒ przeprowadzonych przez ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and
Other Drugs). Polska m∏odzie˝ nie odbiega
równie˝ od Êredniej europejskiej, jeÊli chodzi
o inne u˝ywki – papierosy czy lekkie narkotyki.
Wyniki badaƒ na stronie: www.espad.org.

Ró˝norodnoÊç na zdj´ciu
Komisja Europejska oraz kana∏ MTV organizujà konkurs na zdj´cie symbolizujàce ró˝norodnoÊç. Konkurs promuje unijne prawo zakazujàce dyskryminacji ze wzgl´du na wiek,
orientacj´ seksualnà i religi´, zw∏aszcza przy

ubieganiu si´ o prac´. Autor najlepszej fotografii pojedzie na wycieczk´ do Berlina, Barcelony i Rygi. Zdj´cia mo˝na przesy∏aç mailem do 31 stycznia 2006 r. Wyniki poda MTV
na stronie: www.mtv.tv/eudiversity.

INTERNET
Newsletter dla antyrasistów
Bie˝àce informacje prasowe zwiàzane z politykà antydyskryminacyjnà Unii Europejskiej
mo˝na otrzymywaç za poÊrednictwem newslettera Komisji Europejskiej. Biuletyn zawiera te˝ informacje o dzia∏aniach prowadzonych w ramach kampanii „Za Ró˝norodnoÊcià, przeciw dyskryminacji”. Subskrypcja:
http://web20.s112.typo3server.com/66.0.html.

Granty Unii Europejskiej
Powsta∏a nowa witryna z informacjami o programach Unii Europejskiej. Na stronie
http://europa.eu.int/grants/index_en.htm znajduje si´ pe∏en wykaz unijnych programów
wspólnotowych. Zosta∏y podzielone tematycznie (rolnictwo, media, kultura, zdrowie, etc).
Ka˝dy program zawiera szczegó∏owy opis
procedury aplikacyjnej.

Wyszukiwarka EU Center
O nowe interaktywne narz´dzia u∏atwiajàce
wyszukiwanie informacji wzbogaci∏a si´ witryna EU Center (www.eucenter.org). EU Center
pomaga instytucjom szkolnictwa wy˝szego,
jednostkom terytorialnym oraz ma∏ym i Êrednim przedsi´biorstwom w korzystaniu z funduszy UE. Organizuje m.in. mi´dzynarodowe
szkolenia z zarzàdzania projektami. Nowa
wyszukiwarka znajduje si´ pod adresem:
www.eucenter.org/index.php?action=fundings.

Praca w Europie – portal dla
poszukujàcych pracy w UE
W portalu mo˝na znaleêç informacje o rynkach
pracy w Europie, zadaç pytanie ekspertowi i podzieliç si´ swoimi doÊwiadczeniami z poszukiwania pracy za granicà. Witryna zawiera informacje
o nauce, praktykach i sta˝ach w UE, a tak˝e
praktyczne rady, np. jak przygotowaç si´ do rozmowy kwalifikacyjnej. Wyszukiwarka ofert pracy
obejmuje wszystkie kraje UE. Redakcja portalu
zach´ca do wspólnego tworzenia internetowej
gie∏dy informacyjnej na temat pracy w Unii.
Adres portalu: www.pracaweuropie.edu.pl.

PUBLIKACJE
Vademecum
Fundacji Wspomagania Wsi
Publikacja zawiera wykaz krajowych organizacji
i instytucji finansujàcych dzia∏ania lokalne. Przewodnik opisuje dzia∏alnoÊç poszczególnych instytucji, podaje dane teleadresowe oraz adresy
stron internetowych. Informuje o zasadach
i procedurach. Zawiera te˝ zbiór praktycznych
porad dla szukajàcych funduszy na projekty lokalne. PDF publikacji dost´pny jest na stronie:
www.witrynawiejska.org.pl/strona.php?p=1085.

Poradnik
dla organizacji pozarzàdowych
To publikacja samorzàdu Województwa
Ma∏opolskiego. Zawiera informacje o polskich i zagranicznych – prywatnych i publicznych – êród∏ach finansowania dzia∏alnoÊci
organizacji. Informuje o funduszach strukturalnych oraz o mo˝liwoÊciach, jakie organizacjom pozarzàdowym oferuje Europejski Fundusz Spo∏eczny. Publikacja liczy 56 stron.
Znajduje si´ na stronie:
www.nowytarg.pl/dok/ngo/poradnik%20ksiazka.pdf.

KONKURSY
Minikomiksy frankofilów
Stworzenie krótkiej historyjki obrazkowej na
temat „Promocja j´zyka francuskiego” to zadanie uczestników konkursu ambasady francuskiej w Polsce. W tekÊcie historyjki po
francusku trzeba u˝yç 10 okreÊlonch przez
organizatora s∏ów. Konkurs jest dla gimnazjalistów, licealistów i studentów. Ci ostatni mogà
wygraç dziesi´ciodniowy pobyt we Francji.
Najlepszy gimnazjalista i licealista dostanà cyfrowe aparaty fotograficzne. Nagrody zostanà
wr´czone w marcu 2006 roku w czasie Tygodnia J´zyka Francuskiego. Prace mo˝na nadsy∏aç do 17 lutego 2006 roku. Regulamin konkursu: http://frantice.interklasa.pl/.

POSZUKIWANE/POSZUKIWANI
Mi´dzynarodowa gazetka
internetowa
Nauczycielka szko∏y Êredniej z Matery we
W∏oszech poszukuje szkó∏ partnerskich do
tworzenia internetowej gazety m∏odzie˝owej. Mo˝na pisaç o wszystkim – lokalnych
tradycjach, muzyce, kinie, hobby, a nawet
o wartoÊciach europejskich. Stronà technicznà zajmowaliby si´ W∏osi. Projekt koordynuje Maria Teresa Asprella:
mariateresa.asprella@email.it.

Z pi∏karskim pozdrowieniem
Dziennikarze stacji radiowej w Niemczech
szukajà m∏odych ludzi (14-16 lat) zainteresowanych wspó∏realizacjà audycji radiowej
zwiàzanej z przysz∏orocznymi mistrzostwami Êwiata w pi∏ce no˝nej. W ciàgu godzinnej
audycji chcà wyemitowaç pozdrowienia od
obywateli paƒstw, których reprezentacje
zakwalifikowa∏y si´ do mistrzostw. Pozdrowienia mogà byç po angielsku, niemiecku
lub po polsku (ale wtedy trzeba dostarczyç
t∏umaczenie). Oprócz ˝yczeƒ wyemitowane b´dà hymny paƒstwowe oraz popularne
w krajach finalistów przeboje. Projekt
koordynuje Reinhard Marx,
e-mail: reinhard.marx@cityweb.de lub
info@radiorasant.org.
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