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AKTUALNOÂCI EURODESKU
„Na bia∏o” po raz trzeci
Najnowsza edycja publikacji Eurodesk
Polska „Na bia∏o, czyli jak legalnie pracowaç w Europie” dost´pna jest ju˝ w regionalnych i lokalnych punktach Eurodesku
w ca∏ej Polsce. To trzecia edycja „Na bia∏o”. Zawiera podstawowe informacje
o formalnoÊciach zwiàzanych z legalnym
zatrudnieniem i pobytem w 27 krajach europejskich. A ponadto informacje: o pracy
sezonowej, kosztach ˝ycia, zarobkach
i bran˝ach, w których naj∏atwiej znaleêç
zatrudnienie oraz ponad 100 sprawdzonych adresów internetowych. Tegoroczna
edycja broszury zosta∏a uzupe∏niona o zasady zatrudniania osób niepe∏noletnich.
„Na bia∏o” jest publikacjà bezp∏atnà. Jej
nak∏ad to 30 tys. egzemplarzy. Adresy regionalnych i lokalnych punktów informacyjnych, w których mo˝na jà otrzymaç,
znajdujà si´ na stronie Eurodesk Polska
(zak∏adka Eurodesk w Polsce). Na
www.eurodesk.pl broszura dost´pna jest
te˝ w pliku PDF (zak∏adka publikacje).

Rodacy w EUropracy – forum
NowoÊç na stronie Eurodesk Polska.
„Rodacy w EUropracy” to kolejne – po
„Mi´dzy nami stUdEntami” i „WolontariUszE ∏àczcie si´” – tematyczne forum dyskusyjne na www.eurodesk.pl. Za jego poÊrednictwem mo˝na porozmawiaç z tymi,
którzy chcieliby wyjechaç do pracy za granic´ i z tymi, którzy ju˝ wyjechali. Tych
ostatnich sà setki tysi´cy. Pracujà sezonowo lub na sta∏e. Zarabiajà w euro, funtach,
koronach. To oni sà najlepszym êród∏em
praktycznych informacji – o formalnoÊciach, zarobkach, kosztach ˝ycia. Pomogà, podpowiedzà, doradzà. Gdzie? Na
forum Eurodesk Polska „Rodacy w EUropracy” – www.eurodesk.pl/rodacy.

EURONEWSY
Europejski Rok Równych Szans
dla Wszystkich Osób
Parlament Europejski przyjà∏ propozycj´ Komisji Europejskiej, by rok 2007 og∏osiç Europejskim Rokiem Równych Szans dla Wszystkich Osób. Tym samym zatwierdzi∏ jego bud˝et w wysokoÊci 15 milionów euro. Ponad
po∏owa tej sumy zostanie przeznaczona na
przedsi´wzi´cia krajowe, takie jak konkursy
dla szkó∏ i firm. Na szczeblu europejskim zor-

ganizowane zostanà kampanie informacyjne,
badania europejskiej opinii publicznej, konferencje i seminaria. Cztery motywy przewodnie Roku to: prawa, przedstawicielstwo,
uznanie i szacunek. Wi´cej informacji na stronie: http://ec.europa.eu/employment_social/equality
2007/index_en.htm.
„Europejskie lata” to sta∏y element polityki
informacyjnej Unii Europejskiej. W ten sposób Unia chce zwróciç uwag´ europejskiej
opinii publicznej na kluczowe „europejskie
problemy” i priorytety polityki Unii Europejskiej. I tak rok 2003 Komisja postanowi∏a
uczyniç „Europejskim Rokiem Osób Niepe∏nosprawnych”. Rok 2004 poÊwi´cony by∏
edukacji poprzez sport, rok 2006 jest
„Europejskim Rokiem MobilnoÊci Pracowników”, zaÊ rok 2008 – wszystko na to wskazuje – zostanie poÊwi´cony dialogowi mi´dzykulturowemu.

Ambasadorowie
Leonarda da Vinci
Leonardo da Vinci, unijny program wspierajàcy kszta∏cenie zawodowe, ma swoich „ambasadorów”. Zostali nimi pomys∏odawcy najlepszych projektów realizowanych z funduszy programu. Ambasadorów jest 20, wÊród
nich Polak Mariusz Zyngier, nauczyciel
z Technikum Elektronicznego w Po∏aƒcu
(woj. Êwi´tokrzyskie), autor projektu „Wymiana doÊwiadczeƒ: szkolenie i potwierdzenie kwalifikacji zawodowych elektroników”.
Ambasadorowie, oprócz promocji, majà
nadaç programowi Leonardo da Vinci ludzkà
twarz. Podczas ceremonii wr´czenia nominacji (10 maja, Graz w Austrii), zaprezentowane zosta∏y równie˝ najlepsze projekty
Leonarda z 24 krajów. Ich lista znajduje si´
na stronie: http://europa.eu.int/rapid/pressReleases
Action.do?reference=IP/06/593&format=HTML&aged
=0&language=EN&guiLanguage=en.

Austria: m∏odzie˝ deklaruje
Zwalczanie bezrobocia wÊród m∏odzie˝y,
promocja uznawalnoÊci edukacji nieformalnej, rzeczywisty dialog mi´dzy w∏adzà i m∏odzie˝à – to najwa˝niejsze postulaty deklaracji
ze spotkania przedstawicieli m∏odzie˝y z krajów UE i EOG, które pod koniec marca zorganizowali przewodniczàcy w UE Austriacy.
Pe∏ny tekst deklaracji znajduje si´ na stronie:
www.austriayouthevent2006.at/cms/youthevent/.

PROGRAMY
Organizator wystawy poszukiwany
Komisja Europejska og∏osi∏a konkurs na organizatora wystawy z okazji 50. rocznicy podpisania Traktatu Rzymskiego. Zwyci´zca przetargu b´dzie dysponowa∏ bud˝etem miliona
euro. Wystawa odb´dzie si´ w Brukseli. Cz´Êcià projektu mo˝e byç konkurs dla szkó∏,
w którym nagrodà b´dzie wyjazd do Brukseli.
W konkursie mogà uczestniczyç organizacje
publiczne i prywatne z 25 paƒstw Unii
Europejskiej. Termin sk∏adania wniosków:
30 czerwca 2006 r. Poczàtek dzia∏aƒ musi
mieç miejsce jeszcze w tym roku. Informacje
o konkursie: http://ec.europa.eu/culture/eac/other_
actions/rome_form_en.html.

Testowanie Comeniusa
Komisja Europejska pracuje nad wprowadzeniem systemu indywidualnej mobilnoÊci
uczniów szkó∏ w Unii Europejskiej. W ramach przygotowaƒ og∏osi∏a konkurs na projekty pilota˝owe, które pomogà opracowaç
szczegó∏owe rozwiàzania, dostarczà informacji o stanie przygotowaƒ szkó∏ do wprowadzenia systemu mobilnoÊci uczniów oraz
praktycznych, ale opartych na doÊwiadczeniu
i badaniach, zaleceƒ i wskazówek. Termin
sk∏adania wniosków: 17 lipca 2006 r. Zasady
konkursu: http://ec.europa.eu/education/programmes/
calls/3806/index_en.html

System oceny znajomoÊci
j´zyków obcych
Komisja Europejska i Parlament Europejski
zamierzajà opracowaç jednolity dla ca∏ej Unii
Europejskiej system oceny znajomoÊci j´zyków. Dzi´ki niemu b´dzie mo˝na porównaç
znajomoÊç j´zyków obcych obywateli poszczególnych krajów UE. W pierwszej kolejnoÊci sprawdzona zostanie znajomoÊç j´zyków najcz´Êciej nauczanych – angielskiego,
francuskiego, niemieckiego, hiszpaƒskiego
i w∏oskiego. Pilota˝owe testy systemu planowane sà na 2007 rok. Zdaniem eurparlamentarzystów znajomoÊç j´zyków obcych zwi´ksza mobilnoÊç w UE. Wi´cej na ten temat
w raporcie Parlamentu Europejskiego:
www.europarl.europa.eu, dzia∏ „aktualnoÊci”.

Indywidualna mobilnoÊç uczniów b´dzie realizowana w ramach nowej edycji Comeniusa,
wspierajàcego miedzynarodowà wspó∏prac´
szkó∏ komponentu programu „Uczenie si´
przez ca∏e ˝ycie”, który od przysz∏ego roku
zastàpi dzia∏ajàce obecnie unijne programy
edukacyjne Socrates i Leonardo da Vinci.

Bank dzieci´cych uÊmiechów
Fundacja Banku Zachodniego przyznaje stypendia dla dzieci i m∏odzie˝y (10-18 lat)
z ubogich rodzin, które odznaczajà si´ wybitnymi zdolnoÊciami w nauce, sztuce lub sporcie. Kandydatów mogà zg∏aszaç rodzice,
szko∏y, domy kultury, kluby sportowe. Termin
zg∏oszeƒ na rok 2006/07 up∏ywa 30 czerwca.
W roku 2005 stypendia otrzyma∏o 17 uczniów.
Wi´cej informacji: http://bdu.bzwbk.pl/15468 .

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
Program
Termin sk∏adania wniosków

Opis

Edukacja kulturalna i
upowszechnianie Kultury

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

2006-06-15

Kontakt
Ministerstwo Kultury Departament Wspó∏pracy
Mi´dzynarodowej i Integracji Europejskiej
Krakowskie PrzedmieÊcie 15/17, Warszawa 00-071
Tel. +48 22 826 01 67, Fax: +48 22 826 73 31
sekr_dwz@mk.gov.pl, www.mk.gov.pl

Rozwój inicjatyw lokalnych Dotacje ze Êrodków Ministra Kultury i Dziedzicprogram Ministerstwa Kultury twa Narodowego na niskobud˝etowe projekty
lokalne promujàce kultur´.
2006-06-15

Instytut Adama Mickiewicza
ul. Wiejska 12 A, 00-490 Warszawa
Tel. +48 22 628 24 11/13/14, Fax +48 22 628 24 16
iam@iam.pl, www.iam.pl

Mi´dzynarodowy konkurs na
esej dla m∏odzie˝y

Goi Peace Foundation zaprasza m∏odych ludzi
z ca∏ego Êwiata do wzi´cia udzia∏u w mi´dzynarodowym konkursie na esej. Temat konkursu: „Jak
˝yç razem: promocja tolerancji i ró˝norodnoÊci
w spo∏eczeƒstwie globalnym”.

Goi Peace Foundation
1-4-5 Hirakawacho Chiyoda-ku
JP-Tokyo 102-0093, Japonia
essay@goipeace.or.jp, www.goipeace.or.jpc

Promocja oraz wsparcie wspó∏pracy, wymiany
informacji i przyk∏adów dobrej praktyki. Program
jest cz´Êcià Wspólnotowego Programu dzia∏aƒ
na rzecz zwalczania wykluczenia spo∏ecznego.

DG EMPL.E.2 - Social Protection and Inclusion policies DG
Employment and Social Affairs, European Commission
200 rue de la Loi, B-1049 Brussels, Belgia
Fa: +32 2 295 65 61
EMPL-E2@ec.europa.eu
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-incl/calls_en.htm

Nagroda i finansowanie
podró˝y dla M∏odego
Europejczyka Roku
2006-06-30

Do nagrody zg∏aszane mogà byç osoby w wieku
18-28 lat, które w szczególny sposób w∏àczy∏y si´
w dzia∏alnoÊç na rzecz komunikacji i integracji europejskiej.

EYP European Youth Parliament
Sophienstr. 28-29, D-10178 Berlin, Niemcy
Tel. +49 30 97 00 50 95, Fax +49 30 97 00 50 96
info@eypej.org, www.eypej.org

EUROPRIX nagroda dla
wybitnie uzdolnionych

Ogólnoeuropejski konkurs dla wybitnych
studentów i m∏odych twórców w dziedzinie
multimediów.

EUROPRIX Top Talent Office
c/o ICNM - International Center for New Media
Moosstrasse 43a, A-5026 Salzburg, Austria
Tel. +43 662 630408, Fax +43 662 630408-22
office@europrix.org, www.toptalent.europrix.org

Wymiana dobrych praktyk
z zakresu pracy m∏odzie˝owej
pomi´dzy Europà a Afrykà,
Karaibami, Pacyfikiem (ACP),
Azjà i Amerykà ¸aciƒskà
2006-06-30

Konkurs Programu M¸ODZIE˚ (Akcja 5.1.2
– Dzia∏ania wspierajàce z Krajami Partnerskimi).
Wspierane b´dà projekty, które przyczynià si´
do rozwoju polityki m∏odzie˝owej, pracy m∏odzie˝owej i wolontariatu oraz wzmocnià struktury
m∏odzie˝owe w krajach obj´tych konkursem.

DG EAC D.2 - Youth (Action 5.1.2)
DG Education and Culture, European Commission
200 rue de la Loi, B-1049 Brussels, Belgia
Tel. +32.2.2981370 /+32.2.2921423, Fax +32 2 2994038
eacea-acp-ala-call@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/youth/index_en.html

ATLANTIS

Program ATLANTIS ma wzmocniç i zwi´kszyç
zakres wspó∏pracy pomi´dzy UE-USA w dziedzinie szkolnictwa wy˝szego i szkoleƒ zawodowych.
Program promuje wzajemne zrozumienie
narodów UE i USA.

DG EAC B.6 - International Cooperation
DG Education and Culture, European Commission
Unit EAC B6, Office B7 6/06 B-1049 Brussels, Belgia
Tel. +32 2 299 00 23, Fax +32 2 295 57 19
eac-3C-cooperation@cec.eu.int;
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu_others/index_en.html

DAAD Stypendia na podró˝e
grupowe do Niemiec dla
polskich grup studenckich
2006-07-15

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

DAAD
ul. Czerska 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

Europejski Rok MobilnoÊci
Pracowników - projekty
wspierajàce mobilnoÊç

Drugi konkurs na projekty w ramach Europejskiego Roku MobilnoÊci pracowników. Na wnioskodawców czekajà 2 miliony euro. Dofinansowanych zostanie 5-8 projektów stymulujàcych mobilnoÊç zawodowà w Europie i/lub umo˝liwiajàcych
transfer istniejàcych rozwiàzaƒ.

DG EMPL.D.8. Employment, Social Affairs & Equal
Opportunities, European Commission
D8; CAD Service J-27 (0/115)
B - 1049 Brussels, Belgia
empl-e-vp/2005/19@cec.eu.int;
http://europa.eu.int/comm/employment_social/index_en.html

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 Brussels, 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

2006-06-30

Krajowe dzia∏ania
zwi´kszajàce ÊwiadomoÊç
dotyczàcà integracji
spo∏ecznej i ochrony socjalnej
2006-06-30

2006-06-30

2006-07-07

2006-07-17

Programy im. Marii Curie
dla oÊrodków badawczych
2006-07-19

PROGRAMY BEZ TERMINÓW
Pestalozzi – program szkoleniowy dla kadry nauczycielskiej
Nie we wszystkich programach znajdujàcych si´ w bazie danych Eurodesk Polska obowiàzujà terminy sk∏adania wniosków. Do takich programów nale˝y program szkoleniowy Rady Europy dla kadry nauczycielskiej Pestalozzi. To program z d∏ugà tradycjà. Powsta∏ w 1969
roku w ramach Europejskiej Konwencji
Kulturalnej. Skierowany jest do nauczycieli szkó∏ podstawowych i Êrednich z 48
paƒstw (nauczycieli, wizytatorów, doradców metodycznych, metodyków, autorów podr´czników itp.).
Cele programu Pestalozzi to m.in. poszerzenie horyzontów kulturalnych kadry nauczycielskiej, wzbogacenie wiedzy i wymiana doÊwiadczeƒ, umo˝liwienie uczestnikom wymiany poglàdów, informacji i materia∏ów
edukacyjnych oraz nawiàzania kontaktów
z kolegami z innych krajów, oraz promocja
programów szkoleniowych Rady Europy.
W ramach programu ka˝dego roku Rada
Europy organizuje ok. 50 warsztatów
europejskich trwajàcych od 3 do 5 dni. Z tej
mo˝liwoÊci korzysta ponad 2000 nauczycieli.
600 z nich otrzymuje zwrot kosztów podró˝y.
Tematy europejskich warsztatów sà ÊciÊle
zwiàzane z edukacyjnymi priorytetami Rady
Europy, takimi jak:
• edukacja na rzecz obywatelstwa demokratycznego i praw cz∏owieka;
• edukacja na rzecz zapobiegania przest´pstwom wobec ludzkoÊci;
• edukacja dzieci pochodzenia romskiego/cygaƒskiego;
• kszta∏cenie mi´dzkulturowe i integracja
spo∏eczna w szkole;
• pluralizm, ró˝norodnoÊç, obywatelstwo;
• wymiar europejski w nauczaniu historii;
• dialog mi´dzykulturowy i zapobieganie
konfliktom;
• równoÊç kobiet i m´˝czyzn w demokracji;
• odpowiedê na przemoc w ˝yciu codziennym spo∏eczeƒstwa demokratycznego;
• praca instytucji demokratycznych.
Rada Europy zarzàdza programem poprzez
sieç krajowych oficerów ∏àcznikowych, którzy informujà o seminariach europejskich
i terminach sk∏adania aplikacji. Ich lista og∏aszana jest dwa razy do roku (w maju i grudniu). Dost´pna jest na stronach internetowych Rady Europy.
Wi´cej informacji o programie udzielajà oficerowie ∏àcznikowi w Polsce:
Maria SZARY¡SKA
(Ministerstwo Edukacji i Nauki)
Tel: + 48 22 628 04 61, szarynsk@menis.gov.pl
Joanna GOSPODARCZYK
(Centralny OÊrodek Kszta∏cenia Nauczycieli)
Tel. + 48 22 621 30 31, gosp@codn.edu.pl
Opis programu znajduje si´ w bazie danych
Eurodesk Polska w dziale „szkolenia”:
http: //www. eurodesk. pl/index2. php? go=
program_details&c_outid=PL0010000214.

Fundusz SolidarnoÊci
na rzecz MobilnoÊci M∏odzie˝y
Program Rady Europy wspierajàcy
mobilnoÊç m∏odzie˝y defaworyzowanej. W ramach Funduszu SolidarnoÊci
na rzecz MobilnoÊci M∏odzie˝y RE pokrywa koszty podró˝y kolejà grupy
(co najmniej 10 osób) uczestniczàcej
w mi´dzynarodowych projektach
edukacyjnych z udzia∏em m∏odzie˝y
z co najmniej dwóch krajów. Fundusz
nie finansuje podró˝y turystycznych.
Dofinansowanie mogà otrzymaç grupy
m∏odzie˝y defaworyzowanej (z mniejszymi szansami) za które Rada Europy uwa˝a:
• m∏odzie˝ z krajów lub regionów zapóênionych ekonomicznie;
• osoby, które nie mia∏y okazji skorzystaç
z pe∏nego programu edukacyjnego, s∏abo znajà j´zyk obcy i borykajà si´ z problemami finansowymi;
• m∏odych praktykantów, którzy majà zamiar podjàç zawód handlowy lub rzemieÊlniczy, lecz nie posiadajà wystarczajàcych Êrodków finansowych na pokrycie wydatków zwiàzanych z podró˝à do
miejsca, w którym odbywa si´ ich projekt szkoleniowy.
Projekt, w ramach którego odbywa si´
podró˝, powinien mieç jasno sformu∏owane cele, zawieraç dane o organizatorach,
informacje o kraju przyjmujàcym i zakwaterowaniu. Elementem projektu powinny
byç formalne i nieformalne kontakty
z miejscowà ludnoÊcià.
Aplikacje nale˝y sk∏adaç na miesiàc przed
planowanym rozpocz´ciem dzia∏aƒ. Opis
programu (po angielsku) i formularze aplikacyjne znajdujà si´ na stronie internetowej Rady Europy:
http://galadriel.coe.int/fsmj.

PROGRAMY
Dialog 21
M∏odzi ludzie z Europy, Afryki Pó∏nocnej
i krajów Bliskiego Wschodu dyskutujà o kulturze i religii. O ró˝nicach i podobieƒstwach.
Rozmowa odbywa si´ w ramach programu
Fundacji Anny Lindh „Dialog 21”. Projekt potrwa do koƒca sierpnia. M∏odzi ludzie zadajà
pytania na temat wybranego kraju. Za poÊrednictwem Fundacji Anny Lindh otrzymujà
wyczerpujàce odpowiedzi i wyjaÊnienia od
rówieÊników z krajów, których dotyczy pytanie. Wszystkie pytania i odpowiedzi zostanà
opublikowane i przes∏ane rzàdom 35 paƒstw
uczestniczàcym w projekcie. 100 autorów
najciekawszych pytaƒ otrzyma nagrody „m∏odzie˝owych ambasadorów dialogu mi´dzy
kulturami i religiami” oraz mo˝liwoÊç udzia∏u
w mi´dzynarodowych warsztatach. Pytania
mo˝na zdawaç w j´zyku angielskim, francuskim i arabskim. Informacje o programie na
stronie:
www.euromedalex.org/En/dialogue21.htm.

Dzia∏ania antydyskryminacyjne
– zwi´kszanie ÊwiadomoÊci
Komisja Europejska og∏osi∏a konkurs na projekty zwi´kszajàce ÊwiadomoÊç na temat
dzia∏aƒ antydyskryminacyjnych. Dofinanso-

wuje takie dzia∏ania jak dni ró˝norodnoÊci,
kampanie informacyjne, seminaria, konferencje, publikacje. O wsparcie mogà ubiegaç si´
tylko i wy∏àcznie organy w∏adz krajowych,
bàdê organizacje pozarzàdowe, które uzyskajà od w∏adz krajowych upowa˝nienie do
udzia∏u w konkursie. Komisja zach´ca, by
dzia∏ania organizowane w ramach konkursu
by∏y zbie˝ne z priorytetami i motywami przewodnimi Europejskiego Roku Równych Szans
dla Wszystkich Osób. Maksymalne dofinansowanie to 150 tys. euro. Termin sk∏adania
wniosków: 14 lipca 2006. Szczegó∏owe zasady konkursu:
http://ec.europa.eu/employment_social/
emplweb/tenders/tenders_en.cfm?id=465.

Integracja spo∏eczna
i ochrona socjalna
– zwi´kszanie ÊwiadomoÊci
Seminaria, broszury, newslettery, artyku∏y
prasowe, strony internetowe, kampanie medialne b´dà dofinansowane w ramach konkursu Komisji Europejskiej na dzia∏ania
zwi´kszajàce ÊwiadomoÊç o integracji spo∏ecznej i ochronie socjalnej. Cel konkursu to
promocja oraz wsparcie wspó∏pracy, wymiany informacji i przyk∏adów dobrej praktyki.
Bud˝et programu wynosi ok. 2,6 mln euro.
Dotacja nie mo˝e przekroczyç 80% kosztów
projektu. Wnioski mo˝na sk∏adaç do 30
czerwca 2006 r. Opis programu w bazie danych Eurodesk Polska, w dziale „wyrównywanie szans”:
www.eurodesk.pl/index2.php?go=program_details&c_outid=PL0010000414.

Global Junior Challenge
Award 2006
Ruszy∏a kolejna edycja mi´dzynarodowego
konkursu na najlepsze projekty wykorzystujàce nowe technologie w nauce i szkoleniach
m∏odzie˝y. Mo˝na zg∏aszaç projekty w czterech kategoriach – projekty dla odbiorców
do lat 10, 15, 18 i 29. W tym roku wprowadzono tak˝e specjalnà kategori´ dla projektów edukacyjnych promowanych przez administracj´ lokalnà. Projekty mogà zg∏aszaç
szko∏y, uniwersytety, instytucje, organizacje
pozarzàdowe, oÊrodki badaƒ, a tak˝e firmy
i osoby indywidualne. Termin zg∏oszeƒ: 31
lipca 2006 r. W poprzedniej edycji konkursu
zg∏oszono 647 projekty z 70 krajów. Wi´cej
informacji (po w∏osku i po angielsku) na stronie: www.gjc.it/2006/en.

Rzeczpospolita internetowa
Ponad 3 miliony z∏otych wynosi bud˝et ogólnopolskiego edukacyjnego programu grantowego dla spo∏ecznoÊci lokalnych z gmin wiejskich „Rzeczpospolita internetowa”. Program ma zach´ciç mieszkaƒców terenów
wiejskich do udzia∏u w budowie spo∏eczeƒstwa informacyjnego poprzez nowoczesnà
edukacj´ i wykorzystanie internetu. Wnioskodawcami mogà byç mieszkaƒcy gmin
wiejskich. Grupy powinny liczyç od 5 do 30
osób. Dofinansowanie mo˝e wynieÊç od 5 do
50 tys. z∏. Mo˝na si´ te˝ ubiegaç o sprz´t
multimedialny. Wk∏ad w∏asny nie jest wymagany. Wnioski nale˝y sk∏adaç do 14 lipca 2006 r.
Formularz i instrukcje znajdujà si´ na stronie:
www.rp-internetowa.pl.

WYDARZENIA
Co ty wiesz o zmianach
klimatycznych
„Ty te˝ masz wp∏yw na zmiany klimatyczne”
(„You control climate change!”) pod takim has∏em przebiega kampania informacyjna Komisji
Europejskiej, której celem jest uÊwiadomienie,
˝e ka˝dy z nas ma wp∏yw na zmiany klimatu. Zale˝à one bowiem od tak banalnych czynnoÊci jak
w∏àczanie klimatyzacji, recycling czy korzystanie
z transportu publicznego. W kampanii Komisja
b´dzie promowaç 50 sposobów umo˝liwiajàcych redukcj´ gazów cieplarnianych. Kampania
rozpocz´∏a si´ pod koniec maja. Potrwa do lutego przysz∏ego roku. Ma byç widoczna w telewizji, prasie, internecie i na bilboardach. Jej najwa˝niejszym adresatem jest m∏odzie˝. Uczniowie i studenci b´dà mogli podpisaç deklaracj´
o redukcji emisji dwutlenku w´gla w powietrzu.

nie pieni´dzy”). Pakiety szkoleniowe to specjalistyczne publikacje przeznaczone dla pracowników m∏odzie˝owych i osób zaanga˝owanych
w mi´dzynarodowà wspó∏prac´ m∏odzie˝y. Do
tej pory ukaza∏o si´ dziewi´ç pakietów, w tym
osiem po polsku („Zarzàdzanie projektem”,
„Zarzàdzanie organizacjà”, „Zasadnicze elementy szkolenia”, „Wolontariat mi´dzynarodowy”, „Uczenie si´ mi´dzykulturowe”, „Integracja Spo∏eczna”, „W budowie... obywatelstwo,
m∏odzie˝ i Europa”, „Fundusze i Zarzàdzenie
finansami”). Pakiety szkoleniowe wydaje Rada
Europy i Komisja Europejska w ramach Programu Partnerstwo. Wydawcà polskich edycji jest
Narodowa Agencja Programu M¸ODZIE˚.
Wszystkie pakiety sà bezp∏atne. Mo˝na je otrzymaç w OÊrodkach Regionalnych Programu
M¸ODZIE˚ (adresy na www.mlodziez.org.pl)
oraz w Regionalnych i Lokalnych Punktach Informacyjnych Eurodesk Polska. W PDF pakiety
znajdujà si´ na stronie Programu Partnerstwo:
www.training-youth.net.

Mi´dzynarodowy Dzieƒ M∏odzie˝y
Dyskusje, happeningi, kampanie z∏o˝à si´ na tegoroczny Mi´dzynarodowy Dzieƒ M∏odzie˝y
(12 sierpnia 2006 r.), któremu, jak co roku, patronuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.
Motywem przewodnim tegorocznego Dnia jest
bieda wÊród m∏odych ludzi. Organizatorzy zach´cajà do dyskusji o tym, co zrobiç, by jà skutecznie zwalczaç. I podpowiadajà: „Razem zwalczajmy bied´” – tak brzmi has∏o tegorocznego
Mi´dzynarodowego Dnia M∏odzie˝y, o którym
wi´cej na stronie ONZ: www.un.org/esa/socdev/unyin/iyouthday.htm.

M∏odzie˝ o sporcie
O sporcie, mo˝liwoÊciach dla m∏odzie˝y, zdrowiu i wolontariacie b´dà dyskutowaç uczestnicy
Europejskiego Forum M∏odzie˝y i Sportu 2006
(26 wrzeÊnia – 1 paêdziernika). W forum weêmie udzia∏ ponad 100 uczestników w wieku
18-30 lat. Organizatorzy zapraszajà osoby z doÊwiadczeniem w pracy z m∏odzie˝à i organizacji
imprez sportowych. Uczestnikom zwracajà
koszty podró˝y, zapewniajà zakwaterowanie
i wy˝ywienie. Zg∏oszenia mo˝na nadsy∏aç do
15 lipca 2006 r. Szczegó∏owe informacje, program oraz formularz zg∏oszeniowy na stronie:
www.engso.com.

PUBLIKACJE
Fundusze i zarzàdzenie finansami
– pakiet szkoleniowy
Finansowaniu projektów i zdobywaniu Êrodków
na dzia∏alnoÊç m∏odzie˝owà poÊwi´cony jest
najnowszy pakiet szkoleniowy „Fundusze i zarzàdzenie finansami”. Dziewi´çdziesi´ciostronicowa publikacja sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci
(„èród∏a finansowania” i „Zarzàdzanie finansami”) podzielonych na 7 rozdzia∏ów (m.in.
„Ârodki publiczne”, „Fundusze niezale˝ne”, „Jak
wziàç si´ za zdobywanie funduszy”, „Wydawa-

Niepe∏nosprawni w projektach
m∏odzie˝owych
„Bez barier, bez granic” to tytu∏ angloj´zycznej
publikacji o w∏àczaniu m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej w mi´dzynarodowe projekty m∏odzie˝owe. Publikacja podpowiada, jak realizowaç
projekty mi´dzynarodowe z udzia∏em m∏odzie˝y pe∏no- i niepe∏nosprawnej. Zawiera praktyczne porady i wskazówki, co zrobiç, by takie
projekty by∏y dla uczestników pozytywnym
i rozwijajàcym doÊwiadczeniem. PDF publikacji
znajduje si´ na stronach SALTO: www.saltoyouth.net/download/913/NoBarriersNoBorders.pdf.

Uczyç ciekawie o UE
Edukacyjny portal Interkl@sa opracowa∏ broszur´ dla nauczycieli „Uczyç ciekawie o Unii Europejskiej”. Liczàca pi´çdziesiàt szeÊç stron publikacja sk∏ada si´ z trzech cz´Êci: historia UE,
metodologia prowadzenia zaj´ç i przyk∏adowe
scenariusze lekcji. Zawiera s∏owniczek „europejskich” terminów i adresy wa˝nych stron internetowych. Materia∏y do broszury zosta∏y
opracowane na podstawie warsztatów, które na
poczàtku tego roku odby∏y si´ w Warszawie.
PDF publikacji znajduje si´ w portalu Interkl@sa na stronie: www.interklasa.pl/portal/index/dokumenty/interklasa/broszura_1.pdf?page=info&action=showdoc&oid=311345.

INTERNET
Europejski portal zdrowotny
„Jedno miejsce dost´pu, wi´cej informacji,
zdrowszy wybór” – w ten sposób Komisja Europejska zach´ca do odwiedzin Portalu Zdrowotnego, który w po∏owie maja pojawi∏ si´
w sieci. Na razie witryna ma tylko angielskà
wersje j´zykowà, ale twórcy zapewniajà, ˝e ju˝
wkrótce b´dzie ich dwadzieÊcia. Nowy portal
jest dla wszystkich, którzy interesujà si´ proble-

matykà zdrowotnà – i dla pacjentów, i dla pracowników s∏u˝by zdrowia. Zawiera m.in. wskazówki, jak dbaç o w∏asne zdrowie. Czy przydatne? Odpowiedê na http://health.europa.eu.

Witryna fiƒskiej prezydencji
Dok∏adnie miesiàc przed przej´ciem przez Finalndi´ przewodnictwa w UE powsta∏a witryna
internetowa fiƒskiej prezydencji. Pod adresem
www.eu2006.fi mo˝na m.in. znaleêç wst´pny program dzia∏aƒ w czasie przewodnictwa Finlandii
w UE oraz dowiedzieç si´, ˝e jej priorytetami b´dà zagadnienia zwiàzane z konkurencyjnoÊcià,
starzeniem si´ spo∏eczeƒstw UE, globalizacjà
i zmianami klimatycznymi. Finlandia obejmie
przewodnictwo w UE 1 lipca 2006 r.

Nowe domeny instytucji europejskich
Strony unijnych instytucji i agencji znajdujàcych si´
na serwerze Europa majà nowe adresy. Dotychczasowa koƒcówka domeny „eu.int” zosta∏a
skrócona do „eu”, np. nowy adres strony g∏ównej
Komisji Europejskiej to: www.europa.eu. Zamiana
dotyczy równie˝ unijnych portali, w tym najbardziej m∏odzie˝owego z nich – Europejskiego Portalu M∏odzie˝owego, którego strona g∏ówna znajduje pod adresem www.europa.eu/youth. Stare adresy zostanà utrzymane jeszcze przez rok.

Europejscy wolontariusze w sieci
Uczestnicy Wolontariatu Europejskiego (akcja 2.
Programu M∏odzie˝) za∏o˝yli swojà witryn´. Zawiera informacje o Wolontariacie Europejskim
i Kapitale Przysz∏oÊci (cz´Êç Programu
M¸ODZIE˚ wspierajàca przedsi´wzi´cia by∏ych
wolontariuszy). Sà tam te˝ kontakty do krajowych stowarzyszeƒ by∏ych wolontariuszy. Mo˝na
przeglàdaç projekty wolontariuszy z ca∏ej Europy
i nawiàzaç z nimi kontakt. Ale wczeÊniej trzeba
si´ zarejestrowaç. Adres strony: www.4evs.net.

POSZUKIWANE/POSZUKIWANI
Redaktorzy gazetki internetowej
Bu∏garskie stowarzyszenie „Youth parliament
of Gorna Orjahovitza” tworzy sieç redaktorów europejskiej gazetki online dla m∏odzie˝y. Mo˝na zaprezentowaç w niej swojà organizacj´, napisaç o inicjatywach, pomys∏ach na
projekty i poprosiç o pomoc w zdobywaniu
funduszy na ich realizacj´. Gazetka dzia∏a
od roku. Jest finansowana z Programu
M¸ODZIE˚. Pierwszà jej edycj´ koordynowa∏o polskie Stowarzyszenie „Edukacja
przez Internet”. Wi´cej informacji na stronie: www.eyouthe.net.

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