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AKTUALNOÂCI EURODESKU
Wolontariusze ∏àczcie si´
Na stronie Eurodesk Polska pojawi∏o si´ forum dyskusyjne o wolontariacie zagranicznym. Ma umo˝liwiç wymian´ doÊwiadczeƒ,
informacji i praktycznych porad mi´dzy wolontariuszami i osobami, które zastanawiajà
si´ nad wyjazdem na wolontariat za granic´.
„Wolontariusze ∏àczcie si´” to kolejne forum
dyskusyjne dla osób, które chcà zdobywaç
doÊwiadczenia za granicà. Od blisko roku
dzia∏a forum dla studentów – „Mi´dzy nami
studentami”. J´zykiem obu forów jest polski.
Zosta∏y podzielone geograficznie. WejÊcie do
nich znajduje si´ na stronie g∏ównej Eurodesk
Polska – www.eurodesk.pl.

Eurodesk dla szkó∏
Eurodesk Polska opracowa∏ lekcje, które od
kwietnia pod has∏em „Co mi daje Unia Europejska” prowadzà konsultanci Eurodesk Polska z pi´ciu województw.
Lekcji jest cztery: o wolontariacie, pracy,
studiach za granicà i ogólna – o mo˝liwoÊciach, jakie Unia Europejska stwarza m∏odzie˝y. Przeznaczone sà dla uczniów dwóch
ostatnich klas szkó∏ ponadgimnazjalnych.
Scenariusze i materia∏y do lekcji opracowali
krajowi i regionalni konsultanci Eurodesk
Polska. To oni prowadzà lekcje. Sà m∏odzi
i pe∏ni zapa∏u, ale... prowadzenie lekcji nie
jest ich jedynym zaj´ciem – liczba lekcji, które sà w stanie poprowadziç jest ograniczona.
Lekcje prowadzone sà bezp∏atnie, na zamówienie szkó∏. Na razie w pi´ciu województwach – mazowieckim, Êwi´tokrzyskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim
i ma∏opolskim. Zainteresowane szko∏y powinny si´ kontaktowaç z organizacjami, przy
których dzia∏ajà punkty Eurodesku w Kielcach, Szczecinie, Toruniu, P∏ocku, Krakowie
i Warszawie. Ich adresy znajdujà si´ na stronie: www.eurodesk.pl/index2.php?go=polska.

EURONEWSY
Europejczycy i mobilnoÊç
Eurobarometr zbada∏ stosunek Europejczyków
do mobilnoÊci zawodowej. Jest on ró˝ny. Mo˝liwoÊç wyjazdu do pracy do innego kraju najbardziej cenià sobie Szwedzi i Duƒczycy (ponad
70%). Najmniej – Belgowie, Niemcy, Estoƒczycy i Grecy (33%). Ale najbardziej sk∏onni do wyjazdu do pracy za granic´ sà Luksemburczycy
i Polacy (50%). Zdaniem Komisji Europejskiej
najwi´ksze bariery w mobilnoÊci zawodowej to
niska wiedza o prawach socjalnych w innych
krajach, nieznajomoÊç j´zyków obcych, trudnoÊci w znalezieniu mieszkania i pracy dla wspó∏ma∏˝onka. W sonda˝u wzi´∏o udzia∏ 24 tysiàce
Europejczyków. Wyniki (po angielsku) dost´pne
sà na stronie:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/
workersmobility2006/pdf/survey_report_en.pdf

Na drodze do równoÊci p∏ci
Eliminowanie przemocy i handlu ludêmi, wspieranie ∏àczenia ˝ycia zawodowego i rodzinnego,
dzia∏ania wspierajàce wyrównywanie p∏ac kobiet i m´˝czyzn – to najwa˝niejsze cele polityki
Komisji Europejskiej zwiàzane z równoÊcià p∏ci.
Wszystkie zosta∏y opisane w wydanej 8 marca
„Mapie drogowej do równoÊci mi´dzy kobietami i m´˝czyznami na lata 2006-10”. Dokument
przewiduje utworzenie europejskiego instytutu
na rzecz równoÊci p∏ci. Instytucja b´dzie kosztowa∏a 50 milionów euro. Wi´cej informacji:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/
emplweb/news/news_en.cfm?id=136

R´ce symbolem ró˝norodnoÊci
Robert Matwiejczyk, student z Leeds, zwyci´˝y∏
w konkursie fotograficznym Komisji Europejskiej i MTV. W nagrod´ pojedzie na wycieczk´
do Berlina, Rygi i Barcelony. Tematem konkursu
by∏a ró˝norodnoÊç. Zdj´cie Roberta przedstawia dwie r´ce – bia∏à i czarnà – grajàce na pianinie. R´ka bia∏a nale˝y do autora zdj´cia, czarna
– do Tony’ego, kolegi Roberta z Nigerii. Organizatorzy konkursu otrzymali 1600 zdj´ç. Najlepsze wybrali w g∏osowaniu internauci. Wi´cej informacji i nagrodzone zdj´cia na stronie:
www.stop-discrimination.info

PROGRAMY
Promowanie Socratesa
Do 28 kwietnia mo˝na ubiegaç si´ o granty na
rozpowszechnianie informacji o dzia∏aniach
i efektach projektów realizowanych w ramach
programu Socrates. Dofinansowane b´dà konferencje, seminaria, warsztaty. Wi´cej informacji na
stronie: http://europa.eu.int/comm/education/
programmes/calls/1206/index_en.html

Zwi´kszanie ÊwiadomoÊci
ekologicznej
Ponad 2 miliony euro przeznaczy Komisja Europejska na projekty promujàce ÊwiadomoÊç ekologicznà obywateli UE w ramach programu
Environmental awarness raising. Priorytetem programu sà przedsi´wzi´cia dotyczàce zmian klimatycznych i ró˝norodnoÊci biologicznej. Szanse
na dofinansowanie majà produkcje audiowizualne, kampanie informacyjne, wystawy i projekty
skierowane do m∏odzie˝y. Komisja szacuje, ˝e
uda jej si´ sfinansowaç od 16 do 30 projektów.
Ka˝dy z nich musi trwaç co najmniej 18 miesi´cy.
Wnioski mo˝na sk∏adaç do 19 maja. Wi´cej informacji: http://europa.eu.int/comm/environment/
funding/general/index_en.htm

Edukacja nieformalna w projektach
Komisja Europejska og∏osi∏a konkurs na innowacyjne projekty wspó∏pracy, szkolenia i informacj´ wspierajàce edukacj´ nieformalnà. Tematy
i obszary priorytetowe to m.in. ró˝norodnoÊç
kulturowa i tolerancja, regiony o ni˝szym poziomie ˝ycia, Europa Wschodnia, innowacyjnoÊç
w europejskiej edukacji obywatelskiej, wspó∏praca pomi´dzy w∏adzami samorzàdowymi

i m∏odzie˝owymi organizacjami pozarzàdowymi. Termin sk∏adania wniosków mija 1 czerwca
2006 r. Konkurs odbywa si´ w ramach Dzia∏aƒ
Wspierajàcych – akcji 5. Programu M¸ODZIE˚.
Szczegó∏owy opis programu znajduje si´ na
stronie: http://europa.eu.int/comm/youth/call/
6505/call_action_5_en.html.

Presidency Fund
Dzia∏ania organizacji pozarzàdowych z nowych
paƒstw cz∏onkowskich UE na rzecz budowy
spo∏eczeƒstwa obywatelskiego i debat o rozwoju UE wspiera Presidency Fund. Bud˝et programu wynosi milion euro. Zosta∏ utworzony ze
Êrodków rzàdu irlandzkiego i holenderskiego.
O wsparcie mogà si´ ubiegaç organizacje dzia∏ajàce na rzecz mi´dzynarodowego rozwoju, pomocy humanitarnej, sprawiedliwoÊci i praw
cz∏owieka. Najbli˝szy termin sk∏adania wniosków to 3 czerwca 2006. Wi´cej informacji na
stronie: www.presidencyfund.org.

Rozwój inicjatyw lokalnych
Wyrównanie ró˝nic w dost´pie do kultury i pobudzanie kulturalnych inicjatyw lokalnych to najwa˝niejsze cele „Rozwoju inicjatyw lokalnych”,
programu grantowego Ministerstwa Kultury.
O dotacje na dzia∏ania promujàce i upowszechniajàce kultur´, edukacj´ kulturalnà, ochron´
dziedzictwa kulturowego, a nawet zakup strojów i instrumentów muzycznych mogà m.in.
ubiegaç si´ instytucje i podmioty gospodarcze
dzia∏ajàce w sferze kultury, samorzàdy, szko∏y
i uczelnie artystyczne, organizacje pozarzàdowe, koÊcio∏y. Maksymalna kwota dotacji wynosi
25 000 z∏. Terminy sk∏adania wniosków w roku
2006: 15 kwietnia, 15 czerwca, 15 wrzeÊnia,
15 listopada. Wi´cej informacji na stronie:
www.regiony.nck.pl/po_rozwoj_inicjatyw
_lokalnych.php

Promocja TwórczoÊci
Ministerstwo kultury prowadzi równie˝ program
„Promocja TwórczoÊci”. Organizacje i instytucje
kulturalne dzia∏ajàce w Polsce i za granicà mogà
uzyskaç dofinansowanie na przyj´cie na niep∏atne
sta˝e studentów szkó∏ artystycznych i kierunków
humanistycznych. Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 25 tys. z∏. Terminy sk∏adania
wniosków w roku 2006: 15 kwietnia, 15 czerwca, 15 wrzeÊnia, 15 listopada. Regulamin programu na stronie: www.mk.gov.pl/po/regulaminy/
promocja-regulamin.pdf

Wolontariat w Niemczech
Mo˝liwoÊç wyjazdu na roczny wolontariat do
niemieckiej placówki spo∏ecznej stwarza mi´dzynarodowy program Freunde der Erziehungskunst
Rudolf Steiners. Kandydaci powinni mieç skoƒczone 18 lat i znaç podstawy niemieckiego. W zamian za pomoc osobom niepe∏nosprawnym
otrzymujà co najmniej 150 euro kieszonkowego
na miesiàc. Organizatorzy zapewniajà te˝ zakwaterowanie, wy˝ywienie i lekcje niemieckiego. Za
podró˝ wolontariusze p∏acà sami. Zg∏oszenia
mo˝na przesy∏aç do 30 kwietnia. Formularz zg∏oszeniowy na stronie: www.freunde-waldorf.de/
index.php?id=176. Opis programu znajduje si´
w bazie programów Eurodesk Polska w dziale
wolontariat.

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∏niania i aktualizowana. Opisy programów znajdujà si´ na stronie: www.eurodesk.pl/nieprzegap

Program
Termin sk∏adania wniosków

Opis

Kontakt

Socrates - Obserwacje
i innowacje

Program promuje wspó∏prac´ w tworzeniu
i wdra˝aniu strategii edukacyjnych w Europie.

DG EAC A - SOCRATES Programme
DG Education and Culture, European Commission
200, rue de la Loi, B-1049 Bruksela
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

Konkurs na projekty wspierajàce proces reformy
szkolnictwa wy˝szego zgodne z priorytetami
Strategii Lizboƒskiej i Procesu Boloƒskiego.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Agencja Narodowa Programu Sokrates
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel. +48 22 622-34-47; 629-25-74
www.socrates.org.pl

Konkurs dla pedagogów i nauczycieli astronomii,
fizyki lub matematyki na sposoby wykorzystania
na lekcjach szkolnych sieci teleskopów
automatycznych.

SkyWatch, Q-PLAN S.A.
15, Messogeion Avenue, Grecja, 115 26 Ateny
Tel. +30 210 7719000; Fax +30 210 7472942
sotiriou@qplan.gr, www.discoveryspace.net/skywatch2006/

2006-04-21

Konkurs grantowy na projekty dotyczàce kultury
lokalnej w miejscowoÊciach do 6 tys.
mieszkaƒców.

Fundacja Wspomagania Wsi
ul. 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

WieÊ Aktywna. Budowanie
spo∏eczeƒstwa informacyjnego
e-VITA
2006-04-21

Program dotacyjny na projekty efektywnego
wykorzystania internetu w lokalnym rozwoju wsi
i ma∏ych miast. W konkursie mogà wziàç udzia∏
Urz´dy Gmin i organizacje pozarzàdowe.

Fundacja Wspomagania Wsi
ul. 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

AEGEE Summer University

Summer Universities to obozy, na których
oprócz zdobywania wiedzy na temat innego
kraju, kultury i j´zyka, uczestnicy Êwietnie si´
bawià.

AEGEE - European Students’ Forum
Rue Nestor de Tiere 15, B-1030 Bruksela (Schaarbeek)
Tel. +32 2 2452300; Fax + 32 2 2456260
info@aegee.org, www.aegee.org

Program dotacyjny dla organizacji
pozarzàdowych pracujàcych z dzieçmi ulicy
i rodzinami w ich Êrodowisku.

Fundacja dla Polski
ul. Narbutta 20/33, 02-541 Warszawa
Tel. +48 22 542 58 80; Fax +48 22 542 58 90
fdp@fdp.org.pl, www.fdp.org.pl

Celem programu jest tworzenie mo˝liwoÊci
skutecznego promowania idei równoÊci p∏ci,
zw∏aszcza poprzez wspieranie wymiany
informacji i sprawdzonych rozwiàzaƒ
praktycznych oraz nawiàzywania wspó∏pracy na
szczeblu wspólnotowym.

DG EMPL G.1 - Equal opportunities for women and men
DG Employment and Social Affairs, European Commission
200 rue de la Loi, B-1049 Bruksela
Tel. +32 2 299 51 83; Fax +32 2 295 35 62
empl-g01@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/index_en.htm

Wsparcie dla projektów realizowanych
w ramach statutowej dzia∏alnoÊci nieodp∏atnej
lub odp∏atnej organizacji pozarzàdowych, osób
prawnych i jednostek organizacyjnych koÊcio∏ów
i zwiàzków wyznaniowych.

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo∏ecznej
ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa
Tel. +48 22 66 10 146; Fax +48 22 66 10 460
pozytek@mps.gov.pl, www.pozytek.gov.pl

Wsparcie na wspó∏prac´ miast, aglomeracji
i regionów z Unii Europejskiej i Ameryki
¸aciƒskiej.

EuropeAid Co-operation office, European Commission
200 rue de la Loi, B-1049 Bruksela
Tel. +32 (0) 2 295.20.24; Fax +32 (0) 2 299.10.80
europeaid-urb-al@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/urbal/coordinator/index_en.htm

Program wspó∏pracy i mobilnoÊci w sferze
szkolnictwa wy˝szego pomi´dzy 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
Fax +32 2 295 57 9
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.

GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne
w Europie Ârodkowej i Wschodniej
ul.Krowoderska 8. 31-142 Kraków
Tel +48 691 848 309
info@gfps.pl, www.gfps.pl

Program ma upowszechniaç i przybli˝aç
obywatelom efekty europejskiej wspó∏pracy
naukowej poprzez konkursy, programy, wystawy,
nagrody i inne dzia∏ania promocyjne.

DG RTD.C - Young people and science
Directorate Science and Society DG Research,
European Commission
200 rue de la Loi, B-1049 Bruksela
Fax +32 2 296 60 20
rtd-sciencesociety@cec.eu.int
http://europa.esn.be/comm/research/science-society/page_en.cfm?id=3145

2006-04-18

Reforma szkolnictwa
wy˝szego (Strategia lizboƒska
i Proces boloƒski)
2006-04-20
Konkurs astronomiczny
SkyWatch
2006-04-20
Kultura bliska

2006-04-27
Dzieci Ulicy
2006-04-28
RównoÊç p∏ci
2006-04-28

Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich
2006-04-29
Program URB-AL
2006-04-30

Erasmus Mundus
2006-04-30

Granty z Youth Banków
2006-05-01
2006-06-01
Nauka i Spo∏eczeƒstwo:
Kultura naukowa i
technologiczna, m∏odzi ludzie,
edukacja naukowa i kariera
naukowa
2006-05-04

Roczne szkolenie w Niemczech z zarzàdzania
kulturà dla absolwentów szkó∏ wy˝szych z
krajów Europy Ârodkowo-Wschodniej.

Ambasada Niemiec w Warszawie
Dzia∏ Prasowy - dr Gregor Forschbach
ul. Dàbrowiecka 30, 03-932 Warszawa
Tel +48 22 58 41 730; FAX +48 22 58 41 729
pr-1@wars.diplo.de, www.ambasadaniemiec.pl

Program ma na celu rozwój i transfer kompetencji
badawczych i poszerzanie perspektyw kariery badawczej w Europie. Dzia∏ania sà cz´Êcià obszaru zasobów ludzkich i mobilnoÊci, zarysowanego w Szóstym
Programie Ramowym (FP6). Program jest g∏ównym
instrumentem finansowania badaƒ w Europie.

DG RTD F.2 - Marie Curie Actions
DG Research, European Commission
200 Rue de la Loi, B-1049 Bruksela
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

Promowanie alfabetyzmu cyfrowego dotyczy
zastosowania technologii informacyjnokomunikacyjnych (ITC) w szkole oraz szerzej,
w kontekÊcie kszta∏cenia przez ca∏e ˝ycie.

DG EAC B.1 - Co-ordination of Lifelong Learning programmes
DG Education and Culture, European Commission
rue Belliard 07 4/65, B-1049 Bruksela
Tel. +32 2 299 19 83; Fax +32 2 295 78 30
eugenio.riviere@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html

Program Wspólnoty Europejskiej eTEN wspiera
wdra˝anie us∏ug elektronicznych
wykorzystujàcych sieci telekomunikacyjne
i majàcych wymiar ogólnoeuropejski.

DG INFSO.F.3 - eTEN Secretariat, DG Information Society
Rue de la Loi, 200, B-1049 Bruksela
Tel. +32 2 29 69076; Fax +32 2 29 61740
infso-eten@cec.eu.int
http://europa.eu.int/information_society/programmes/eten/index_en.htm

Program zdrowia publicznego jest g∏ównym
narz´dziem wspierajàcym wspólnotowà strategi´
dotyczàcà zdrowia. Program ma zapewniç
wysoki poziom ochrony zdrowia, wyrównaç
ró˝nice w poziomie us∏ug zdrowotnych
i zach´ciç kraje cz∏onkowskie do wspó∏pracy
w dziedzinie zdrowia.

DG SANCO.G - Public Health
DG Health and Consumer Protection
The European Commission
EUROFORUM 4295; Batiment Jean Monnet
rue Alcide de Gasperi, L- 2920 Luksemburg
Tel. +352 4301 35010; Fax +352 4301 38019
sanco-mailbox@cec.eu.int, http://europa.eu.int/comm/health/index_en.html

Dzia∏ania w obszarze europejskich campusów wirtualnych zmierzajà do pe∏niejszego zintegrowania wirtualnego wymiaru szkolnictwa wy˝szego. Majà zach´caç do opracowywania nowych modeli organizacyjnych prowadzenia studiów w szko∏ach wy˝szych
w Europie oraz europejskich programów wymiany.

DG EAC B.1 - Co-ordination of Lifelong Learning programmes
DG Education and Culture, European Commission
rue Belliard 07 4/65, B-1049 Bruksela
Tel. +32 2 299 19 83; Fax +32 2 295 78 30
eugenio.riviere@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html

Prezentowanie sposobów i Êrodków
implementacji kszta∏cenia drogà elektronicznà.
E-edukacja to u˝ycie technologii multimedialnych
oraz internetu dla poprawy jakoÊci kszta∏cenia.

DG EAC B.1 - Co-ordination of Lifelong Learning programmes
DG Education and Culture, European Commission
rue Belliard 07 4/65, B-1049 Bruksela
Tel. +32 2 299 19 83; Fax +32 2 295 78 30
Email: eugenio.riviere@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html

Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia
Zawodowego 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 Thessaloniki
Tel. +30 23 10 49 0111; Fax +30 23 10 490049
info@cedefop.eu.int, www.cedefop.eu.int

Szkolenia dla pracowników m∏odzie˝owych
organizowane przez Komisj´ Europejskà i Rad´
Europy w ramach Programu Partnerstwo.

Council of Europe - Directorate of Youth and Sport Youth-Training Partnership Secretariat
30, rue Pierre de Coubertin, Francja, F-67000 Strasburg
Tel. +33 388 41 23 00; Fax +33 388 41 27 77 / 78
ecmodules@coe.int, www.training-youth.net/

Konkurs grantowy „Nasza Âwietlica” na za∏o˝enie i prowadzenie Êwietlic oraz klubów wiejskich
na terenach osiedli popegeerowskich i wsi.

Fundacja Wspomagania Wsi
ul. 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

Program promuje i nagradza inicjatywy w∏adz
lokalnych i regionalnych wspierajàce przedsi´biorczoÊç. Celem nagród jest podniesienie ÊwiadomoÊci
na temat pozytywnej roli przedsi´biorczoÊci i jej roli
w rozwoju gospodarki europejskiej.

Ministerstwo Gospodarki i Pracy
pl. Trzech Krzy˝y 3/5, 00-507 Warszawa
Tel. +48 22 693 55 78; Fax +48 22 693 40 23
aneta.marzec@mgip.gov.pl, www.mgip.gov.pl

Wsparcie dla projektów m∏odych ludzi w ramach
Wymian 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
mlodziez@mlodziez.org.pl, www.mlodziez.org.pl

2006-06-01

Program wspiera finansowo wspó∏prac´ kulturalnà, wymiany naukowe i badania, edukacj´, wymiany m∏odzie˝owe i wspó∏prac´ transgranicznà,
W´grów, Czechów, S∏owaków i Polaków.

International Visegrad Fund
Drotárska cesta 46, Bratys∏awa, S∏owacja, MA, 811 02
Tel: 00421-2-6720 7111; Fax 00421-2-5935 4180
visegradfund@visegradfund.org, www.visegradfund.org/

EuroÊródziemnomorska
Fundacja Dialogu Kultur
im. Anny Lindh

Konkurs na inicjatywy wspierajàce dialog
mi´dzykulturowy w krajach cz∏onkowskich UE
i paƒstwach basenu Morza Âródziemnego.

Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the
Dialogue between Cultures
P.O. Box 732, Mansheya, Aleksandria 21111 - Egipt
Tel. +20 3 482 0342; Fax +20 3 482 0471
questions@euromedalex.org, www.euromedalex.org

Menad˝erowie Kultury
z Europy ÂrodkowoWschodniej
2006-05-15
Programy im. Marii Curie
dla oÊrodków badawczych
2006-05-17

Plan dzia∏aƒ dotyczàcy
e-edukacji - Promowanie
alfabetyzmu cyfrowego
2006-05-19
eTEN-Transeuropejskie Sieci
Telekomunikacyjne
2006-05-19
Zdrowie Publiczne
2006-05-19

eLearning Action Plan
– europejskie campusy
wirtualne
2006-05-19
Plan dzia∏aƒ dotyczàcy
e-edukacji - akcje przekrojowe
2006-05-19

Sta˝ w CEDEFOP
2006-05-31

Szkolenie dla europejskich
pracowników
m∏odzie˝owych
2006-05-31
Nasza Âwietlica - konkurs
2006-05-31
Europejskie Nagrody za
Przedsi´biorczoÊç
2006-05-31
Program M∏odzie˝
2006-06-01

Ma∏e granty - MF
Wyszehradzki

2006-06-01

WYDARZENIA
Employment Week 2006
Employment Week b´dzie okazjà do dyskusji mi´dzy politykami odpowiedzialnymi za europejskà
polityk´ zatrudnienia, a osobami na co dzieƒ zajmujàcymi si´ zwalczaniem bezrobocia. Politycy
i praktycy b´dà dyskutowaç o najnowszych rozwiàzaniach, które majà przeciwdzia∏aç bezrobociu, zach´caç pracowników do tworzenia nowych miejsc pracy, a pracowników – do mobilnoÊci. Czy Unia Europejska poradzi sobie w globalnej konkurencji z innymi gospodarkami? Czy
kszta∏cenie w Europie odpowiada potrzebom
rynku pracy? Czy Komisja Europejska i rzàdy
paƒstw cz∏onkowskich robià wystarczajàco du˝o,
by sprostaç demograficznym i spo∏ecznym zmianom, jakie zachodzà w powi´kszonej Unii Europejskiej? Na te m.in. pytania b´dà starali si´ odpowiedzieç uczestnicy Employment Week, który od
16 do 18 maja odb´dzie si´ w Brukseli.
Wi´cej informacji: www.employmentweek.com

BHP po europejsku
„M∏odzi pracownicy – bezpieczny start” – pod
takim has∏em odbywa si´ tegoroczna kampania
informacyjna „Europejskiego Tygodnia Bezpieczeƒstwa i Zdrowia w Pracy”. W ramach kampanii odbywajà si´ m.in. konkursy filmowe i fotograficzne dla m∏odzie˝y o tematyce zwiàzanej
z bezpieczeƒstwem pracy. Przyznawane sà te˝
nagrody – dla szkó∏, uczelni, przedsi´biorstw,
oÊrodków szkoleniowych – za tzw. dobrà praktyk´ BHP. Mogà si´ o nie ubiegaç organizacje,
które wnios∏y „innowacyjny wk∏ad w zagwarantowanie m∏odzie˝y bezpiecznego startu w pracy oraz
wspieranie zwi´kszania ÊwiadomoÊci i zapobiegania ryzyku w przedsi´biorstwach, szko∏ach i na
uczelniach”. Kampani´ organizuje Europejska
Agencja Bezpieczeƒstwa i Zdrowia w Pracy.
Wspierajà jà wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie
UE, Parlament Europejski i Komisja Europejska.
Polskim koordynatorem jest Centralny Instytut
Ochrony Pracy (http://pl.osha.eu.int/). Opis dzia∏aƒ skierowanych do m∏odzie˝y prowadzonych
w kampanii znajduje si´ w bazie danych programów Eurodesk Polska w dziale „konkursy”.

Marsze przeciwko g∏odowi
Tysiàce ludzi na ca∏ym Êwiecie wyjdzie 21 maja
na ulice. B´dà wzywaç do podj´cia dzia∏aƒ przeciwko niedo˝ywieniu wÊród dzieci. Akcje „Walk
the World” koordynuje Organizacja Narodów
Zjednoczonych, która postawi∏a sobie za cel
zmniejszenie do 2015 roku liczby g∏odujàcych
ludzi na Êwiecie o po∏ow´.

Zielony Tydzieƒ 2006
Ró˝norodnoÊç biologiczna b´dzie tematem
przewodnim tegorocznego Zielonego Tygodnia,
(Bruksela, 30 maja – 2 czerwca). Uczestnicy b´dà dyskutowaç o zrównowa˝onym rozwoju,
obejrzà wystaw´ i poznajà zwyci´zców konkursów – plastycznego i filmowego – którym
w czasie tygodnia zostanà wr´czone nagrody.
Zielony Tydzieƒ odbywa si´ co roku. Ma podnieÊç ÊwiadomoÊç mieszkaƒców Europy,
zw∏aszcza m∏odzie˝y, na temat problemów
zwiàzanych z ochronà Êrodowiska. Przedsi´-

wzi´cie organizuje Komisja Europejska i edukacyjny portal Schoolnet. Wi´cej informacji:
http://europa.eu.int/comm/environment/
greenweek/poster.html

Âwiatowy dzieƒ wolontariuszy
To wydarznie, które ma pokazaç zaanga˝owanie
milionów m∏odych wolontariuszy w dzia∏ania na
rzecz lokalnej spo∏ecznoÊci. Odb´dzie si´
w dniach 21-23 kwietnia. Osoby chcàce przy∏àczyç si´ do obchodów, powinny skontaktowaç
si´ z organizacjà koordynujàcà w swoim kraju
National Lead Agency. Do organizatorów mogà
si´ zg∏aszaç równie˝ organizacje gotowe podjàç
si´ roli koordynatorów wydarzeƒ w swoim kraju. Szczegó∏y na www.gysd.net/involve.

PUBLIKACJE
Bia∏a Ksi´ga
o komunikacji w Europie
Komunikacji w Europie dotyczy najnowsza bia∏a
ksi´ga Komisji Europejskiej. Dokument jest podzielony na dwie cz´Êci. Pierwsza opisuje za∏o˝enia polityki komunikacyjnej UE, których celem
jest likwidacja barier w komunikowaniu si´ i dystansu mi´dzy unijnymi instytucjami a obywatelami UE. Druga cz´Êç to opis metod, przy pomocy
których realizowane b´dà cele z cz´Êci pierwszej. Dokument w lutym tego roku zaprezentowa∏a przed Parlamentem Europejskim eurokomisarz Margot Wallström. W PDF-ie dost´pny
jest na stronie http://europa.eu.int/comm/communication_white_paper/doc/white_paper_pl.pdf

Edukacja i szkolenia 2010
Publikacja zawiera zbiór najwa˝niejszych dzia∏aƒ
i ich efektów zwiàzanych z edukacjà i szkoleniami, jakie Komisja Europejska prowadzi od 2000 r.
W dokumencie mo˝na te˝ znaleêç informacje
o programach, strategiach i narz´dziach wspierajàcych edukacj´, mobilnoÊç, wieloj´zycznoÊç
i rozwój nowych technologii w Unii Europejskiej.
PDF dokumentu znajduje si´ na stronie:
http://europa.eu.int/comm/education/policies/
2010/doc/compendium05_en.pdf

Jak to si´ robi w programie Equal
Publikacja jest zbiorem najciekawszych projektów zrealizowanych w ramach unijnego programu Equal. Projekty opisane w broszurze pokazujà, jak zwalczaç dyskryminacj´ i nierównoÊci
w Europie. To tak˝e przyk∏ady udanego mi´dzynarodowego partnerstwa i wspó∏pracy. Angloj´zyczna publikacja liczy 68 stron. Dost´pna jest
w internecie pod adresem: http://europa.eu.int/
comm/employment_social/equal/data/document/
sucstor05_en.pdf

INTERNET
Refleksja na forum
Komisja Europejska uruchomi∏a w internecie
europejskie forum dyskusyjne. To element komisyjnego planu 3xD – Dialog, Debata, Demokracja, który powsta∏ po tym, jak Francuzi i Ho-

lendrzy powiedzieli „nie” eurokonstytucji. Forum ma zach´ciç obywateli UE do dyskusji
i sk∏oniç do refleksji nad przysz∏oÊcià Europy.
Mo˝na si´ na nim wypowiadaç w 20 j´zykach,
w tym po polsku.
Adres forum to: http://europa.eu.int/debateeurope

Europejskie forum m∏odzie˝owe
Forum dyskusyjne uruchomi∏o te˝ Europejskie
Centrum Strategii dla M∏odzie˝y (www.youth-knowledge.net). Forum jest angloj´zyczne. Ma
umo˝liwiç m∏odym Europejczykom debat´
o ich problemach, przysz∏oÊci i to˝samoÊci.
Mo˝na przesy∏aç artyku∏y, komentarze, dzieliç
si´ swoimi spostrze˝eniami, polemizowaç z internautami z innych krajów.
Adres forum to www.youth-debate.net.

Internetowy przewodnik
po studiach za granicà
Strona www.euroeducation.net to przewodnik
dla wszystkich, którzy myÊlà o studiach w Europie, w USA i Kanadzie. Witryna prezentuje oferty ponad 900 uniwersytetów, szkó∏ i kolegiów
w ca∏ej Europie. Zawiera informacje o kierunkach artystycznych, biznesowych, ekonomicznych, in˝ynieryjnych, humanistycznych, technicznych i j´zykowych.

Euromity
Biuro Prasowe Komisji Europejskiej, podczas
monitoringu brytyjskiej prasy odnalaz∏o wiele,
owszem, interesujàcych, ale nie zawsze zgodnych z prawdà faktów i historii na temat Unii
Europejskiej. Okazuje si´, ˝e informacje oparte
na plotkach i pog∏oskach mogà byç powszechnie uznawane za prawdziwe. Co jest prawdà,
a co tylko europejskim mitem mo˝na sprawdziç
na stronie www.cec.org.uk/press/myths/.

Eurotope
Ochronie Êrodowiska naturalnego poÊwi´cona
jest witryna www.eurotope.net. Stron´ uruchomi∏o niemieckie Stowarzyszenie na Rzecz
Ochrony Ârodowiska (NAJU) i ekologiczna sieç
M∏odzie˝ i Ârodowisko w Europie (YEE). Witryna to efekt pracy wolontariuszy z ca∏ej Europy.
Ma s∏u˝yç wymianie doÊwiadczeƒ, wiedzy i pomys∏ów na tematy zwiàzane z ochronà Êrodowiska naturalnego.

Newsletter ERYICI online
Angloj´zyczny newsletter Stowarzyszenia Informacji i Doradztwa dla M∏odzie˝y (ERYICA) ma
wersj´ elektronicznà. W 11 numerze gazetki
mo˝na przeczytaç m.in. o wytycznych Stowarzyszenia dla osób odpowiedzialnych za polityk´ informacyjnà dla m∏odzie˝y, wspólnym seminarium ERYICI, EYCI i Eurodesku – trzech europejskich sieci zajmujàcych si´ informacjà m∏odzie˝owà, wizycie studyjnej przedstawicieli
ERYICI w Petersburgu i otwarciu pierwszego
Centrum Informacji M∏odzie˝owej na Malcie.
ERYCIA to europejskie stowarzyszenie skupiajàce Centra Informacji M∏odzie˝owej z UE.
Dzia∏a od 20 lat. Swój newsletter wydaje 3-4 razy do roku. Internetowa wersja znajduje si´ na
stronie ERYICI: http://eryica.avanzis.com
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