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AKTUALNOÂCI EURODESKU
Nowe punkty Eurodesk Polska
W Bydgoszczy, Katowicach, Olsztynie, Radomiu, Suwa∏kach i ¸´czycy (woj. ∏ódzkie) powsta∏y nowe punkty informacyjne Eurodesk
Polska. Tak jak pozosta∏e, dzia∏ajà przy organizacjach prowadzàcych dzia∏alnoÊç informacyjnà,
m∏odzie˝owà i/lub sà zaanga˝owane w dzia∏ania
mi´dzynarodowe. Rozbudowa sieci Eurodesk
Polska b´dzie kontynuowana. Jeszcze w tym
roku powstanà Lokalne Punkty Informacyjne
Eurodesk Polska w woj. pomorskim i dolnoÊlàskim. Organizacje z tych województw zainteresowane prowadzeniem punktów Eurodesku
powinny si´ kontaktowaç z Regionalnymi Punktami Eurodesku w Gdaƒsku i Wroc∏awiu. Planowana jest te˝ budowa sieci w woj. Êlàskim. Organizacje z tego województwa proszone sà
o kontakt z Krajowym Biurem Eurodesk Polska
w Warszawie. Wszystkie punkty Eurodesk Polska majà dost´p do tych samych narz´dzi i zasobów, które umo˝liwiajà pomoc w zdobywaniu informacji zwiàzanej z m∏odzie˝à, Europà,
edukacjà, mobilnoÊcià, europejskimi i polskimi
funduszami finansujàcymi dzia∏alnoÊç m∏odzie˝owà. Adresy punktów Eurodesku znajdujà
si´ na www.eurodesk.pl, zak∏adka Eurodesk
w Polsce.

EURONEWSY
Finlandia obj´∏a przewodnictwo w UE
Finowie deklarujà, ˝e najwa˝niejszym celem ich
prezydencji b´dzie stworzenie Nowej Europy –
bez podzia∏ów na nowe i stare kraje cz∏onkowskie. Oficjalna strona prezydencji (http://www.eu
2006.fi) informuje o najwa˝niejszych wydarzeniach, dzia∏aniach i kierunkach polityki, m.in.
w takich dziedzinach jak zatrudnienie, edukacja,
Êrodowisko. Mo˝na na niej znaleêç dokumenty
okreÊlajàce priorytety, komunikaty i oficjalne stanowiska. Unijne stery Finowie b´dà dzier˝yç do
koƒca roku.

RoÊnie popularnoÊç programu
Erasmus Mundus...
W tym roku weêmie w nim udzia∏ 1 377 studentów i 231 nauczycieli akademickich z ca∏ego Êwiata. Erasmus Mundus to program wymiany
mi´dzyuczelnianej dla studentów i naukowców
z krajów, które nie nale˝à ani nie kandydyjà do
UE i EOG. Umo˝liwia m.in. odbycie studiów
magisterskich w Europie na 57 kierunkach (m.in
nauki Êcis∏e, ekonomia, prawo, nauki humanistyczne).

... i programu Tempus
W ramach innego unijnego programu Tempus
wspó∏prac´ z uczelniami z Unii Europejskiej nawiàza∏o w tym roku 110 nowych uniwersytetów
z Europy Ârodkowo-Wschodniej, Po∏udniowej
i krajów Basenu Morza Âródziemnego. Unia sfinansowa∏a ich restrukturyzacj´ i modernizacj´.

Tempus wspiera reformy w szkolnictwie wy˝szym w krajach sàsiadujàcych z UE, podnosi jakoÊç kszta∏cenia na tamtejszych uczelniach. Opisy
obu programów – Tempus i Mundus – znajdujà
si´ w bazie Eurodesk Polska.

Europejczycy, komputery, internet
Ponad jedna trzecia mieszkaƒców Unii Europejskiej nie umie korzystaç z komputera i internetu
– wynika z badaƒ Eurostatu. Ró˝nice w dost´pie
do technologii mi´dzy poszczególnymi krajami
cz∏onkowskimi UE sà znaczne. Wp∏ywajà na nie
wiek, wykszta∏cenie, po∏o˝enie geograficzne i zatrudnienie. Raport dost´pny jest w internecie:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/
KS-NP-06-017/EN/KS--NP-06-017-EN.PDF

Komisja przyj´∏a strategi´ ochrony i promocji praw dzieci
Za najwa˝niejsze zadania jej autorzy uznajà uruchomienie goràcej linii dla dzieci zagubionych
i wykorzystywanych seksualnie, walk´ z pornografià w internecie i z biedà wÊród dzieci. Zakres
proponowanych w strategii dzia∏aƒ obejmuje polityk´ wewn´trznà i zagranicznà Unii Europejskiej.

Komisja o m∏odzie˝y
– uczestnictwo i informacja
Zwi´kszenie uczestnictwa obywatelskiego m∏odzie˝y i rozwój informacji m∏odzie˝owej to priorytety polityki m∏odzie˝owej Unii Europejskiej na
najbli˝sze lata. Unia zamierza je realizowaç m.in.
poprzez program „Aktywna M∏odzie˝” (nast´pc´
trwajàcego obecnie Programu M¸ODZIE˚) oraz
Europejski Portal M∏odzie˝owy (http://europa.
eu/youth/). JednoczeÊnie Komisja widzi potrzeb´
prowadzenia analogicznych dzia∏aƒ przez kraje
cz∏onkowskie UE. Zwraca uwag´ na koniecznoÊç
wprowadzania mechanizmów, struktur i narz´dzi
u∏atwiajàcych udzia∏ m∏odzie˝y w ˝yciu spo∏ecznym i dialog m∏odzie˝y z politykami. Tekst komunikatu Komisji Europejskiej: http://ec.europa.
eu/youth/doc/comm/comm_youth200706_en.pdf

SolidarnoÊç i Europejski Pakt
dla M∏odzie˝y
Nie ustaje dyskusja o Europejskim Pakcie dla M∏odzie˝y. Ostatnia debata odby∏a si´ w Wiedniu pod
koniec austriackiej prezydencji w UE. Dyskutanci
rekomendowali m.in. przeciwdzia∏anie wykluczeniu spo∏ecznemu poprzez wsparcie i szkolenia
osób wst´pujàcych na rynek pracy, zwi´kszenie
uznawalnoÊci umiej´tnoÊci zdobytych podczas
edukacji nieformalnej oraz uznanie zasady solidarnoÊci za warunek konieczny do budowy spo∏eczeƒstwa bez dyskryminacji. W seminarium
uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarzàdowych, delegaci rzàdów krajów cz∏onkowskich
i przedstawiciele Komisji Europejskiej. Celem Europejskiego Paktu dla M∏odzie˝y jest poprawa poziomu edukacji, szkoleƒ oraz zwi´kszenie mobilnoÊci, integracji zawodowej i spo∏ecznej m∏odych
Europejczyków. Pakt w marcu ubieg∏ego roku
przyj´∏y wszystkie kraje cz∏onkowskie UE.

KONKURSY KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Aktualizacja zasobów o edukacji
Komisja Europejska planuje przeglàd i aktualizacj´
europejskich zasobów informacyjnych o edukacji
nieformalnej i pozaformalnej. Zwyci´zca przetargu
opracuje materia∏y o nowych przedsi´wzi´ciach
prowadzonych przez instytucje publiczne i prywatne, przygotuje elektronicznà platform´ informacyjnà
oraz zintegruje zebrane materia∏y z zasobami informacyjnymi Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (CEDEFOP). B´dzie mia∏ na to
rok i 100 tys. euro. Termin sk∏adania ofert: 4 wrzeÊnia 2006. Wi´cej informacji: http://ec.europa.eu/
education/programmes/calls/4206/index_en.html

„Edukacja i szkolenie 2010”
– ewaluacja
Komisja Europejska og∏osi∏a przetarg na us∏ugi eksperckie i ewaluacj´ programu pracy „Edukacja
i szkolenie 2010”. Zadaniem zwyci´zcy przetargu
b´dzie realizacja 8-10 zadaƒ rocznie, które b´dà si´
odnosiç do dzia∏aƒ, programów i polityk realizowanych przez Dyrekcj´ Komisji Europejskiej ds. Edukacji i Kultury. Maksymalny bud˝et przedsi´wzi´cia
to 1,5 mln euro rocznie, a czas umowy to 2 lata.
Termin sk∏adania ofert up∏ywa 21 sierpnia 2006.
Wi´cej informacji na stronie: http://ec.europa.eu/
education/programmes/calls/1906/index_en.html

Sprawozdanie o nauczaniu
j´zyków w UE
Raport powinien przedstawiç oferty nauczania j´zyków w UE w szkolnictwie podstawowym i Êrednim.
Na opracowanie raportu jest 9 miesi´cy. Na realizacj´ zadania zwyci´zca otrzyma nie wi´cej ni˝ 150 tys
euro. Termin sk∏adania ofert up∏ywa 25 sierpnia 2006.
Wi´cej informacji na stronie: http://ec.europa.eu/
education/programmes/calls/2806/index_en.html

Umiej´tnoÊci miedzykulturowe
a nauka j´zyka
150 tys. euro otrzyma zespó∏ badawczy, który wygra konkurs na przeprowadzenie badaƒ, które pomogà ustaliç, w jaki sposób podczas nauki j´zyków
obcych rozwijane sà umiej´tnoÊci miedzykulturowe. Przedmiotem badania ma byç metodyka i programy nauczania j´zyków obcych na ka˝dym etapie edukacji obowiàzkowej. Badanie musi byç
przeprowadzone przynajmniej w 10 krajach UE
i EOG, w tym w co najmniej trzech nowych paƒstwach cz∏onkowskich UE. Termin sk∏adania ofert
up∏ywa 4 wrzeÊnia 2006. Wi´cej informacji na
stronie: http://ec.europa.eu/education/programmes/
calls/2506/index_en.html

Promocja Europejskiego Roku
na rzecz Równych Szans
Komisja Europejska poszukuje organizatora kampanii informacyjnej i promocyjnej Europejskiego
Roku na rzecz Równych Szans dla Wszystkich.
Kampania ma byç zorganizowana we wszystkich
krajach cz∏onkowskich UE, Bu∏garii, Rumunii i krajach EFTA. Termin sk∏adania ofert: 8 wrzeÊnia 2006.
Wi´cej informacji: http://ec.europa.eu/employment
_social/emplweb/tenders/tenders_en.cfm?id=705
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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

Dzia∏aj Lokalnie - Konkurs
Ogólnopolski

Konkurs dla lokalnych koalicji tworzonych
przez organizacje pozarzàdowe
z miejscowoÊci nie liczàcych wi´cej ni˝
20 tys. 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

Nagroda ma na celu publiczne wyra˝enie
uznania inicjatywom oraz umiej´tnoÊciom
osób i/lub organizacji w zakresie
zachowywania i podnoszenia wartoÊci
dziedzictwa kulturowego.

Heritage Awards Co-ordinator
Europa Nostra Secretariat
Lange Voorhout 35, NL-2514 EC Haga, Holandia
Tel. +31 70 302 40 52; Fax +31 70 361 78 65
ao@europanostra.org, www.europanostra.org

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, IV p., 00-551 Warszawa
Tel. +48 22 622 37 06; Fax +48 22 622 37 08
youth@youth.org.pl, www.youth.org.pl

Nagroda za najlepsze europejskie projekty
innowacyjne z punktu widzenia rozwoju,
wzrostu i zatrudnienia.

Les Troph¯es de l’Innovation Innovact - L’Etudiant
27, rue du Chemin-Vert, 75543 Pary˝ cedex 11, Francja
Tel. +(33) 1 48 07 43 16
gilbert.azoulay@letudiant.fr, www.presse.letudiant.fr/index6.asp

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

International Visegrad Fund
Drotárska cesta 46, Bratys∏awa, S∏owacja 811 02
Tel: +421-2-6720 7111; Fax +421-2-5935 4180
visegradfund@visegradfund.org, www.visegradfund.org/

Przedsi´wzi´cie ma na celu uÊwiadomienie
ludziom ich praw do równego traktowania
i ˝ycia bez dyskryminacji. Jest równie˝ okazjà
do przeprowadzenia debaty o korzyÊciach
p∏ynàcych z ró˝norodnoÊci.

DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
European Commission
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruksela, Belgia
empl-antidiscrimination@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/index_en.htm

Szkolenia, które podnoszà umiej´tnoÊci
pracowników firm europejskich; mogà mieç
form´ badaƒ oraz wymiany doÊwiadczeƒ
w prowadzeniu biznesu.

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

Nagroda ma na celu wspieranie
przedsi´biorczoÊci jako metody stymulowania
wzrostu gospodarczego i przeciwdzia∏ania
bezrobociu.

European Office Spirit of Enterprise Group
Avenue de la Ch˘naie, 167, B-1180 Bruksela, Belgia
Tel. +32 2 372 10 73; Fax +32 2 372 10 73
helpdesk@eurowards.com, www.spirit-of-enterprise-group.com

Do nagrody tej 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

Program dzia∏a na rzecz ma∏ych i Êrednich
niezale˝nych instytucji kulturalnych w Europie
poprzez wsparcie przedsi´wzi´ç o
charakterze mi´dzykulturowym.

ECF European Cultural Foundation
Jan van Goyenkade 5, Holandia
NL-1075 HN Amsterdam
Tel. +31 (0) 20 573 38 68; Fax +31 (0) 20 675 22 31
eclaassen@eurocult.org, www.eurocult.org

Konkurs na jednominutowe filmy wideo, w
których m∏odzi ludzie opowiadajà o sobie dzielà si´ spostrze˝eniami, obawami,
nadziejami i doÊwiadczeniami.

ECF European Cultural Foundation
Jan van Goyenkade 5, Holandia
NL-1075 HN Amsterdam
Tel +31 20 573 38 68; Fax +31 20 675 22 31
raya@theoneminutesjr.org, www.theoneminutesjr.org

Program wspiera finansowo dzia∏ania majàce
na celu wyrównywanie szans edukacyjnych
oraz przeciwdzia∏anie izolacji spo∏ecznej dzieci
niepe∏nosprawnych.

Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapie˝yƒska 10a, 00-215 Warszawa
Tel. +48 22 536 02 00; Fax +48 22 536 02 20
batory@batory.org.pl, www.batory.org.pl

2006-08-16
Nagroda UE zwiàzana
z Dziedzictwem
Kulturowym / Nagrody
Europa Nostra
2006-09-01
Program M¸ODZIE˚
2006-09-01

Europejska Nagroda dla
M∏odych Przedsi´biorczych
2006-09-01
Ma∏e granty - MF
Wyszehradzki
2006-09-01
2007- Europejski Rok
na rzecz Równych Szans
dla Wszystkich
2006-09-08
Programy szkoleniowe
UE - Japonia
2006-09-13
EUROWARDS - Europejska
Nagroda dla m∏odych
przedsi´biorców
2006-09-15
Nagroda i finansowanie
podró˝y dla M∏odego
Europejczyka Roku
2006-09-15
Granty na projekty
kulturowe
2006-09-15

Theoneminutesjr - konkurs
na jednominutowy film
wideo
2006-09-15
Kolorowa Akademia
2006-09-15
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M∏odzie˝owy Konkurs o
Rozwoju Mi´dzynarodowym

Konkurs dla uczniów w wieku 16-18 lat.
Tematykà jest Afryka. Prace mogà dotyczyç
edukacji, zdrowia i Êrodowiska.

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

Stypendia socjalne dla dzieci i m∏odzie˝y,
nominowanych przez Fundusze Lokalne.

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, www.filantropia.org.pl

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

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

Program dofinansowuje projekty s∏u˝àce
dzieleniu si´ polskimi doÊwiadczeniami
w zakresie transformacji ustrojowej oraz
budowaniu dobrosàsiedzkich stosunków
z krajami by∏ego bloku wschodniego.

Polsko-Amerykaƒska Fundacja WolnoÊci
ul. Dobra 72, 00-312 Warszawa
Tel. +48 22 828 43 73; Fax +48 22 828 43 72
www.rita.edudemo.org.pl

2006-09-15

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

International Visegrad Fund
Drotárska cesta 46, Bratys∏awa, S∏owacja 811 02
Tel. +421-2-6720 7111; Fax +421-2-5935 4180
visegradfund@visegradfund.org, www.visegradfund.org/

Sta˝e 2006 - oferta
Ministerstwa Kultury
dla instytucji

Ârodki dla instytucji prowadzacych dzia∏alnoÊç
kulturalnà na przygotowanie miejsca sta˝u dla
studenta.

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

2006-09-15

Dotacje ze Êrodków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego na niskobud˝etowe
projekty lokalne promujàce kultur´.

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

Program Pracowni
Umiej´tnoÊci

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, www.filantropia.org.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 Luxembourg
Fax: +352 4301 34079
saferinternet@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/programme/index_en.htm

Nagrody zostanà przyznane
przedsi´biorstwom, placówkom edukacyjnym
i organizacjom, które wnios∏y innowacyjny
wk∏ad w zagwarantowanie m∏odzie˝y
bezpiecznego startu w pracy.

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Paƒstwowy Instytut
Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Tel. +48 22 623 36 77; Fax +48 22 623 36 93
wikli@ciop.pl; http://ew2006.osha.eu.int/goodpracticeawards

Konkurs na projekt aktywizacji spo∏ecznej i
gospodarczej mieszkaƒców wsi i ma∏ych
miasteczek.

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 wspiera inicjatywy spo∏eczne s∏u˝àce
wyrównywaniu szans edukacyjnych i startu
˝yciowego m∏odzie˝y z terenów wiejskich i
ma∏ych miast do 20 000 mieszkaƒców.

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

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 Tréves 61, B-1000 Brussels, Belgia
Tel. +32 02 790 7575; Fax +32 02 790 7585
info@eun.org, www.eun.org

2006-09-15
Agrafka Program
Stypendialny Funduszy
Lokalnych
2006-09-15
Edukacja kulturalna i
upowszechnianie Kultury
2006-09-15

RITA - Przemiany
w Regionie
2006-09-15

Standardowe Granty MF
Wyszehradzki

2006-09-15
Rozwój inicjatyw lokalnych

2006-09-15
Bezpieczny internet Plus
2006-09-29

Kampania Bezpieczny Start
Europejskie Nagrody za
Dobrà Praktyk´ BHP
2006-09-30
Nasza wieÊ - naszà szansà
2006-10-09

Równaç szanse - Regionalny
Konkurs Grantowy
2006-10-10
Nagrody eLearning
2006-10-13
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WYDARZENIA
Tydzieƒ Futbolu Przeciwko
Rasizmowi w Europie
Kluby kibica, szko∏y, kluby sportowe, organizacje
pozarzàdowe mogà ubiegaç si´ o 400 euro dotacji na lokalne projekty organizowane w ramach
Tygodnia Futbolu Przeciwko Rasizmowi w Europie (FARE). Grant mo˝na przeznaczyç np. na organizacj´ turnieju czy debaty. Wszystkie wydarzenia muszà mieç antydyskriminacyjne przes∏anie i odbyç si´ w dniach 17-30 paêdziernika.
Wnioski nale˝y sk∏adaç do 8 wrzeÊnia 2006 r.
Rozpatrzy je przedstawiciel FARE w Polsce – Stowarzyszenie Nigdy Wi´cej – www.nigdywiecej.org.

Bezpieczny Start
– kampania informacyjna
Kampania ma uÊwiadomiç pracodawcom, jak
wa˝na jest ochrona zdrowia i bezpieczeƒstwo
m∏odych pracowników. Sk∏adaç si´ b´dzie z konkursów, interaktywnych lekcji i spotkaƒ edukacyjnych. Szczyt kampanii przypadnie w czasie Europejskiego Tygodnia Bezpieczeƒstwa i Zdrowia
w Pracy (23-27 paêdziernika). Badania wykazujà,
˝e osoby w wieku 18-24 lat, rozpoczynajàce prac´, znacznie cz´Êciej ulegajà wypadkom ni˝ doÊwiadczeni pracownicy.
Wi´cej informacji: http://ew2006.osha.eu.int.

Europejskie Targi Pracy
W trzydziestu krajach odb´dà si´ pierwsze europejskie targi pracy. B´dzie si´ mo˝na zapoznaç
z zagranicznymi ofertami pracy, zasadami zatrudnienia i formalnoÊciami zwiàzanymi z przeprowadzkà do innego kraju. GoÊçmi targów b´dà
osoby, które pracujàc za granicà odnios∏y sukces.
W organizacj´ targów zaanga˝owa∏o si´ ponad
250 miast. Polskim centrum b´dzie Poznaƒ. Europejskie Targi Pracy sà jednym z g∏ównych wydarzeƒ Europejskiego Roku MobilnoÊci Pracowników. Odb´dà si´ 29-30 wrzeÊnia.

PUBLIKACJE
Walka z dyskryminacjà
w Unii Europejskiej
Taki tytu∏ nosi najnowsza broszura Komisji Europejskiej wydana w ramach programu „Za ró˝norodnoÊcià. Przeciw dyskryminacji”. Szesnastostronicowa publikacja informuje, jak Unia wspiera walk´ z dyskryminacjà, co to jest wiktymizacja,
jakie prawa w Unii majà osoby niepe∏nosprawne,
gdzie zdobyç Êrodki na walk´ z dyskryminacjà
i dlaczego rok 2007 Komisja ustanowi∏a Europejskim Rokiem Równych Szans dla Wszystkich.
Broszura zosta∏a wydana w 20 unijnych j´zykach.
W formacie PDF znajduje si´ na stronie:
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/public/Leaflets. Wersj´ papierowà mo˝na zamówiç piszàc na adres:
stop-discrimination@media-consulta.com

UE dla m∏odych konsumentów
Komisja Europejska wyda∏a kolejnà edycj´ Europa
Diary. Ksià˝ka przeznaczona jest dla m∏odzie˝y
w wieku 15-18 lat. Porusza m.in. zagadnienia zwiàzane z paleniem papierosów, od˝ywianiem si´,

prawami konsumenckimi. Jej polskà edycj´ zamówi∏o ponad 600 szkó∏. Wiele informacji zawartych
w publikacji znajduje si´ w majàcym polskà wersj´
portalu dla konsumentów Dolceta http://portal.
dolceta.net. Podczas konferencji promujàcej ksià˝k´ i portal, eurokomisarz ds. Zdrowia i Ochrony
Konsumentów Markos Kyprianou zapowiedzia∏,
˝e Unia b´dzie wspieraç finansowo kursy szkoleniowe dla przedstawicieli organizacji konsumenckich z Unii Europejskiej.

o e-learningu, raporty i przyk∏ady oryginalnych
pomys∏ów edukacyjnych. Pierwszy numer poÊwi´cony jest reformom przeprowadzonym
w norweskich szko∏ach. Newsletter mo˝na zamówiç na stronie http://insight.eun.org. Portal Insight
stworzy∏a sieç europejskich szkó∏ dzia∏ajàcych na
rzecz rozwoju nowych technologii w edukacji.

ETAP – witryna o Êrodowisku

Broszury opisujà dzia∏ania, jakie unijne kraje prowadzà w ramach europejskich inicjatyw zwalczajàcych rasizm. Informujà o prawodawstwie i organizacjach pozarzàdowych walczàcych z dyskryminacjà rasowà. Wydawcà broszur jest Europejska Sieç Przeciwko Rasizmowi (ENAR). Mo˝na je
dostaç we Wspólnocie Kazachskiej:
www.wspolnotakaz.pl.

Wywiady, publikacje, niusy i programy wspierajàce
ochron´ Êrodowiska mo˝na znaleêç na nowej stronie Komisji Europejskiej – ETAP (Envioromental
Technologies Action Plan). Witryna zawiera te˝ strategie i analizy unijnej polityki ochrony Êrodowiska
oraz opracowania na temat wykorzystania nowych
technologii w dzia∏aniach ekologicznych. Wortal
publikuje te˝ angloj´zyczny bezp∏atny newsletter.
Adres witryny:
http://ec.europa.eu/environment/etap.

Synergie mi´dzy edukacjà
formalnà i nieformalnà

Europejska strona Europassu po
polsku

Ten raport UNESCO, wydany z myÊlà o reformie
systemów szkolnych, opisuje szereg przyk∏adów
udanych prób ∏àczenia edukacji szkolnej z nieformalnà. Wiele z nich realizowanych by∏o w krajach, w których dost´p do powszechnej edukacji
jest ograniczony. Publikacja jest angloj´zyczna.
Liczy 375 stron. W internecie znajduje si´ pod
adresem: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/
001460/146092E.pdf

JeÊli planujesz kszta∏ciç si´, szukaç pracy lub zdobywaç doÊwiadczenia za granicà, wa˝ne jest przedstawienie w∏asnych umiej´tnoÊci i kompetencji w jasny
i zrozumia∏y sposób – tymi s∏owami wita internautów europejska witryna Europassu, która po kilkunastu miesiàcach od pojawienia si´ w sieci doczeka∏a si´ polskiej wersji j´zykowej. Europass to
dokument, który ma usprawniç przekazywanie
informacji o kwalifikacjach i doÊwiadczeniach pracowników w Unii Europejskiej. Sk∏ada si´ z pi´ciu
dokumentów, takich samych w ca∏ej UE. Wszystkie opisane sà na europejskiej stronie Europassu
(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/
preview.action?locale_id=17)
i na stronie Krajowego Centrum Europassu –
www.bkkk-cofund.org.pl.

Antyrasistowskie broszury ENAR

Pakiet szkoleniowy UNESCO
Publikacja porusza zagadnienia zwiàzane z edukacjà w czasie projektów z udzia∏em m∏odzie˝y.
Uczy, jak zarzàdzaç takimi projektami i jak anga˝owaç w nie m∏odzie˝. Szczególnà uwag´ autorzy
poÊwi´cajà informacji, nowym technologiom, globalizcji, ró˝norodnoÊci i dialogowi mi´dzykulurowemu. Opracowanie przeznaczone jest dla nauczycieli, osób pracujàcych z m∏odzie˝à w szko∏ach, klubach m∏odzie˝owych i innych placówkach edukacyjnych. Pierwsza cz´Êç to teoria.
W drugiej sà plany lekcji i przyk∏ady çwiczeƒ. Do
publikacji do∏àczony jest CD-ROM z darmowymi
aplikacjami – do wykorzystania przy realizacji
projektów. Internetowy adres publikacji:
http://unesco.uiah.fi/ydc-book.

Tezaurus o systemach szkolnictwa
w Europie – 2006
To leksykon u∏atwiajàcy wyszukiwanie informacji
zwiàzanych z systemami edukacyjnymi w Unii Europejskiej. Tegoroczna edycja uwzgl´dnia wi´kszoÊç zmian i reform, jakie mia∏y miejsce w ostatnim czasie. Najnowsza edycja Tezaurusa zostanie
wydana w 14 wersjach j´zykowych, tak˝e po polsku. Wszystkie zostanà umieszczone na stronie
wydawcy – europejskiej sieci informacji o edukacji EURYDICE: http://oraprod.eurydice.org.

INTERNET
E-learning w biuletynie
Edukacyjny portal Insight zaczà∏ wydawaç angloj´zyczny newsletter o e-learningu. Elektroniczna
gazetka zawiera przeglàd najnowszych artyku∏ów

LabforCulture
Pod adresem www.LabforCulture.org pojawi∏a si´
nowa interaktywna strona dla pasjonatów kultury, organizacji i osób zaanga˝owanych w europejskà dzia∏alnoÊç kulturalnà. Mo˝na tu znaleêç m.in.
wskazówki, jak szukaç funduszy na projekt, relacje z mi´dzynarodowych przedsi´wzi´ç, kalendarz imprez kulturalnych. Strona posiada tak˝e
bogaty wybór newsletterów z wyszukiwarkà tematycznà i wed∏ug krajów europejskich. Portal
powsta∏ z inicjatywy Europejskiej Fundacji Kultury przy wsparciu Komisji Europejskiej i europejskich organizacji kulturalnych. Ma cztery wersje
j´zykowe, w tym polskà.

@YOUTH service
Taki tytu∏ nosi nowy m∏odzie˝owy newlsletter
o tematyce europejskiej. W pierwszym numerze
mo˝na przeczytaç o projektach i wydarzeniach
m∏odzie˝owych, funduszach i stronach internetowych dla m∏odzie˝y. W gazetce mo˝na podzieliç
si´ doÊwiadczeniami z w∏asnych projektów.
@YOUTH service redaguje zespó∏ m∏odych ludzi
dzia∏ajàcy przy Agencji Komisji Europejskiej ds.
Edukacji, Kultury i Technik Audiowizualnych. Ma
dwie wersje j´zykowe – francuskà i angielskà.
Obie sà w internecie. Angielska na stronie:
http://eacea.cec.eu.int/static/en/youth/newsletter/
youth_01_en.pdf.
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