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EURODESK W EUROPIE
RUSZY SIEĆ NA UKRAINIE

POLSKIE PROJEKTY W KONKURSIE
Trzy punkty Eurodesk Polska wezmą
udział w tegorocznej edycji konkursu na najlepsze projekty zrealizowane przez organizacje należące do sieci Eurodesk. O nagrody ubiegać się
będą: Stowarzyszenie Europe4Youth
z Krakowa, Stowarzyszenie ANAWOJ
z Białegostoku oraz Urząd Dzielnicy
Wola m. st. Warszawy. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: Aktywne obywatelstwo, Promocja mobilności, Działania na rzecz solidarności.
Wszystkie projekty muszą mieć wyraźny wymiar informacyjny. Organizatorem konkursu jest Eurodesk Brussels
Link. Zwycięzców poznamy w maju.

Fot. Stowarzyszenie ANAWOJ

Ukraina przyłącza się do sieci Eurodesk. – Chcemy u ł at wiać do stęp do europejskich informacji,
w szczególności dotyczących mobilności młodzieży – zadeklarował
prezes Stowarzyszenia Eurodesk
Reinhard Schwalbach (na zdj.). Ukraińskim Eurodeskiem ma zarządzać
Narodowa Młodzieżowa Rada Ukrainy. Obecnie tworzona jest „mapa
drogowa” wprowadzania usług Eurodesku na Ukrainie. W procesie tym
europejskie biuro Eurodesku wspierają krajowe biura z Łotwy i Litwy.
Nasz wschodni sąsiad będzie 35.
krajem w sieci Eurodesk, pierwszym
nieposiadającym statusu kraju programu Erasmus+.
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Obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży na Podlasiu zorganizował punkt Eurodesku
działający przy Stowarzyszeniu ANAWOJ z Michałowa

lisko 5 tys. odpowiedzi na pytania, prawie 350 tys. użytkowników strony, ponad 5 tys.
odbiorców newsletterów, przeszło pół miliona odbiorców na Facebooku, ponad 850 warsztatów, trzy publikacje, dwie kampanie, kilkadziesiąt wydarzeń. Rok 2017 był kolejnym rokiem spektakularnej aktywności Eurodesk Polska. I dynamicznego rozwoju.
O czym informowaliśmy? O możliwościach mobilności, o edukacyjnych i międzynarodowych programach grantowych, o unijnej polityce młodzieżowej i wielu innych skutkach
członkostwa Polski w UE. Informowaliśmy w internecie, poprzez media społecznościowe
i publikacje, ale także bezpośrednio – w trakcie eurolekcji (Euroszanse, Eurowolontariat,
Europraca, Eurostudia, Euroaktywacja) i warsztatu tematycznego Papiery do kariery. Eurolekcje przeprowadziliśmy 452 dla 8545 uczniów. Warsztatów było 407 – dla 7888 osób.
Pod względem liczby użytkowników strona eurodesk.
pl pozostaje najpopularniejszą stroną FRSE. W minionym
roku odwiedziło ją 349 955
użytkowników. Najważniejszą
jej częścią pozostaje baza programów grantowych – pod koniec ub.r. było ich 489. Ponad 10 razy większa jest liczba odbiorców naszych newsletterów – Eurokursora i Eurokursora-Granty. Pod koniec 2017 r.
otrzymywało je 5243 odbiorców. Liczba fanów na Facebooku przekroczyła 6200. Ponad 150
naszych postów dotarło do 525 892 odbiorców, 85 tys. z nich otrzymało je dzięki organizacjom
należącym do sieci Eurodesk Polska, które udostępniły część postów na swoich profilach.
Działalność informacyjna bez publikacji? Nie w przypadku Eurodesku. W 2017 r.
wydaliśmy trzy: Studiowanie to wyzwanie, czyli jak zdobyć indeks w Europie, Altruista
w akcji, czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o wolontariacie za granicą oraz Staże i praktyki
w instytucjach międzynarodowych. O tej ostatniej publikacji piszemy na str. 2.
Kto wykonuje całą tę pracę – odpowiada na pytania, rozpowszechnia publikacje, powadzi eurolekcje, zachęca młodzież do aktywności podczas Europejskiego Tygodnia Młodzieży czy kampanii Time to Move itd.? Konsultanci Eurodesk Polska. W sumie w 2017 r.
zorganizowali oni lub wzięli udział w ponad 800 wydarzeniach w całej Polsce, docierając
do ponad 30 tys. osób.
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TYS. OSÓB WZIĘŁO UDZIAŁ W WYDARZENIACH
ZORGANIZOWANYCH W 2018 ROKU
PRZEZ KONSULTANTÓW EURODESKU

KRAJ

?

12 tysięcy

NA POCZĄTEK SPYTAJ NAS

Granty na działania
Dzień dobry,
Jak to jest – słyszy się, że ktoś dostał
kasę i robi projekt. I nie jakieś wielkie
rzeczy, ale takie zwykłe, na swoim
podwórku. Kto daje pieniądze? Firmy,
fundacje? Państwo? Gdzie można się
starać o wsparcie? Pozdrawiam, Mirek

Odpowiada
ŁUKASZ
SMOGOROWSKI
ekspert
Eurodesk Polska
Drogi Mirku,
„się słyszy” lepiej zastąpić „się czyta” – nic nie umknie, niczego się nie
zapomni, a i źródło informacji pewne.
Gdzie? Na eurodesk.pl, szczególnie
w zakładce Granty. Nie wysyłam Cię
tam w ciemno: jeśli masz pomysł, inicjatywę, chcesz rozwiązać jakiś problem albo zmienić coś w swojej okolicy (można jeszcze długo wymieniać)
– w eurodeskowej bazie znajdziesz
programy, które to umożliwiają. Jednym z nich jest Lechstarter: granty
na inicjatywy lokalne. Warto też powalczyć o dotację programu o wiele mówiącym tytule: Decydujesz – pomagamy. Szybkie granty to program
wspierający działania obywatelskie.
Od lat wartościowe projekty organizacji pozarządowych dofinansowuje
też Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Dobrym przykładem wsparcia działań lokalnych jest również program…
Działaj lokalnie. A odpowiedź na Twoje pytanie o źródło finansowania to
trzy razy „tak”.

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
LUB MOBILNOŚCIĄ MIĘDZYNARODOWĄ?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! ZADZWOŃ (22 46 31 450)
LUB WEJDŹ NA WWW.EURODESK.PL/ZAPYTAJ.

EGZEMPLARZY WYNOSI NAKŁAD NAJNOWSZEJ PUBLIKACJI EURODESK POLSKA „STAŻE
I PRAKTYKI W INSTYTUCJACH MIĘDZYNARODOWYCH”. BROSZURĘ MOŻNA OTRZYMAĆ
W JEDNYM Z PUNKTÓW EURODESK POLSKA (ADRESY NA WWW.EURODESK.PL/SIEC).

Wojaże na staże
Nowość wydawnicza Eurodesk Polska. Staże i praktyki w instytucjach międzynarodowych to jedyna publikacja dla młodzieży o stażach i praktykach w instytucjach unijnych, europejskich i globalnych. Jedyna i – jak wszystkie pozycje Eurodesk Polska
– darmowa. Oprócz staży oferowanych przez instytucje i organizacje opisaliśmy
w niej największe międzynarodowe programy, w ramach których można zdobyć doświadczenie zawodowe za granicą. Ich uzupełnieniem są wywiady ze stażystami
i rekruterami, którzy opowiadają, jak wyglądają staże i co zrobić, by się na nie dostać.
A dostać się jest… bardzo, bardzo trudno. Owszem, oferta stażowa międzynarodowych instytucji jest bogata i różnorodna, ale zainteresowanych nią są dziesiątki
tysięcy młodych ludzi z całego świata. Wszyscy oni wiedzą doskonale, że takie doświadczenie to punkt w CV, wobec którego żaden pracodawca nie przejdzie obojętny. Dlatego mało kogo odstrasza fakt, że starania o przyjęcie na staż kończą się
sukcesem tylko dla kilku procent aplikujących.

Publikację można otrzymać w jednym z kilkudziesięciu punktów Eurodesk Polska (adresy na www.eurodesk.pl/siec).
Elektroniczna wersja broszury znajduje się na eurodesk.pl w dziale Publikacje.

GRANT KWARTAŁU

Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich
To jeden z najważniejszych programów
wspierających działalność organizacji
pozarządowych w Polsce. Budżet FIO
w 2018 r. wynosi 60 mln zł, a dotacje,
w zależności od priorytetu i okresu realizacji, to kwoty od 20 tys. do 1 mln zł.
Największą zmianą w stosunku do lat

ubiegłych jest brak wymogu posiadania
wkładu własnego. O dotacje mogą ubiegać się organizacje realizujące projekty
w ramach jednego z czterech obszarów:
Małych inicjatyw, Aktywnego społeczeństwa, Aktywnych obywateli oraz Silnych
organizacji pozarządowych.
Cele programu nie uległy zmianie:
w dalszym ciągu główną misją Funduszu Inicjatyw Obywatelskich jest zwiększanie zaangażowania obywateli i organizacji w życie publiczne.

PEŁNY OPIS PROGRAMU ZNAJDUJE SIĘ W BAZIE EURODESKU NA EURODESK.PL/GRANTY.

Fantastyczni ludzie, świetna atmosfera i głowy pełne pomysłów. Jesteśmy chętni
do współpracy między punktami [Eurodesk Polska]. Spotkanie świetne, zarówno
towarzysko, jak i merytorycznie.

PROSTO
Z POLSKI

konsultant/ka Eurodesk Polska, cytat pochodzi z anonimowej ewaluacji szkolenia rocznego Eurodesk Polska

Wawrzyny 2017 przyznane!
Krajowe Biuro Eurodesk Polska przyznało Wawrzyny, coroczne nagrody dla najbardziej aktywnych organizacji należących
do sieci Eurodesk Polska. Nagrody wręczono w sześciu kategoriach. Za jakość i aktywność w działalności informacyjnej Wawrzyna zdobyło Stowarzyszenie Europe4Youth z Krakowa. Najwięcej eurolekcji przeprowadziło Stowarzyszenie
Morena z Gdańska. Nagrodę za promowanie pozytywnego
wizerunku Eurodesk Polska otrzymała Wyższa Szkoła Gospodarki z Bydgoszczy, a za inspirującą innych aktywność
na poziomie lokalnym – Fundacja Sempre a Frente z Lublina. Za zaangażowanie w projekty sieciowe Eurodesk Polska
doceniono Centrum Aktywności Twórczej z Leszna i wreszcie za promowanie ducha networkingu nagrodzony został
Urząd m. st. Warszawy, Dzielnica Wola.
Uroczystość rozdania Wawrzynów miała miejsce w czasie corocznego spotkania konsultantów lokalnych i regionalnych sieci Eurodesk Polska.

BYDGOSZCZ

Laureaci nagród: Piotr Krzystek (Eurodesk Kraków), Waldemar Banaszek (Eurodesk WarszawaWola), Amanda Witulska (Eurodesk Bydgoszcz), Monika Mieleszko (Eurodesk Lublin), Mateusz
Wiśniewski (Eurodesk Gdańsk)

KIELCE

Zorientowani na mobilność

Konfetti na otwarcie

W Inowrocławiu dbają o zagranicznych studentów. Kto dba? Konsultanci Eurodesk Polska z Torunia,
Bydgoszczy i Inowrocławia, którzy
z myślą o obcokrajowcach studiujących w Polsce zorganizowali Orientation Week, na który złożyły
się spotkania i warsztaty. Spotkania poświęcone były polskiej kulturze. Młodym z zagranicy prezentowali
ją polscy studenci Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych WSG
w Inowrocławiu. Tematyką warsztatów była mobilność – praca za granicą i wolontariat międzynarodowy.
Uczestnicy wydarzenia dowiedzieli się również, jak prezentować swoje kompetencje za pomocą dokumentów Europass. Orientation Week
został zorganizowany wspólnie
z Punktami Europe Direct w Toruniu
i Bydgoszczy oraz Wyższą Szkołą
Gospodarki w Inowrocławiu.

Jakie organizacje należą do sieci Eurodesk Polska? Aktywne, z inicjatywą i merytorycznie przygotowane do działalności informacyjnej.
Czyli dokładnie takie jak Regionalne Centrum Wolontariatu, przy którym otwarto nowy regionalny punkt
Eurodesk Polska. – Dzięki przynależności do sieci Eurodesk mamy możliwość uzyskania szczegółowych informacji na temat studiów, pracy,
staży, czy wolontariatu w każdym
kraju należącym do wspólnoty europejskiej – mówi prezes Centrum Maciej Ziernik. Otwarcie było udane:
wystąpienia były krótkie (ale treściwe), frekwencja dopisała, występy
artystyczne – na wysokim poziomie,
a konfetti… – kolorowe. Narodowe przysmaki przygotowane przez
wolontariuszy z zagranicy zniknęły
z talerzy w mgnieniu oka.

GDYNIA

Poznaj miasto
z Eurodeskiem
Gdynianie, wst ydźcie się! Żeby
gdańszczanie wymyślali grę miejską
o Waszym ukochanym mieście? I to
jaką fajną! Twórcy gry wybrali 20 charakterystycznych dla Gdyni miejsc –
dworców, parków, pomników, skwerów, muzeów, instalacji artystycznych
– i zaznaczyli je na specjalnej mapce.
W każdym z miejsc na graczy czeka
zagadka. A na tych, którzy rozwiążą
wszystkie 20 zagadek – wyjątkowa
nagroda. Myślisz: nie będę się męczyć, znajdę odpowiedzi w internecie.
– Nic z tego, nie da się – zapewniają
twórcy gry, chłopaki i dziewczyny ze
Stowarzyszenia Morena, przy którym
działa regionalny punkt Eurodesk Polska w Gdańsku.
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– TYLE WYWIADÓW Z MŁODYMI LUDŹMI, KTÓRZY BYLI NA STAŻU W UNIJNEJ
INSTYTUCJI LUB AGENCJI ZNAJDZIESZ NA EUROPEJSKIM PORTALU MŁODZIEŻOWYM.
SZUKAJ NA WWW.PORTALMLODZIEZOWY.EU – W DZIALE PRACA.

ZAJRZYJ TU: EURODESK.EU

Co dobrego na portalu?
Najciekawsze materiały opublikowane
na EPM w minionym kwartale.

PRACA / PRACA I NAUKA
Byłem/am stażystą/ką w instytucji unijnej

Europejska strona Eurodesku zyskała całkowicie nowe oblicze, wiele nowych funkcjonalności i narzędzi. Najważniejszą
częścią odnowionej eurodesk.eu pozostaje baza możliwości
dostępnych dla młodych Europejczyków i osób, które pracują
z młodzieżą. Baza została podzielona na pięć części: Nauka,
Wolontariat, Praktyki, Zaangażowanie, Granty. A poza tym? Historia Eurodesku, kompendium wiedzy na temat polityki młodzieżowej Unii Europejskiej oraz kontakty do wszystkich punktów i konsultantów Eurodesku w całej Europie. Nawigację po
stronie ułatwiają przewodniki – dla młodych osób i dla pracujących z młodzieżą – oraz narzędzia pomagające w korzystaniu
ze strony osobom niepełnosprawnym. Użytkownicy w każdej
chwili mogą też uzyskać odpowiedzi na swoje pytania za pomocą wirtualnego doradcy (chatbota).

STRONA DOPASOWANA DO ODBIORCÓW
ZSOLT MARTON

Jak wygląda w praktyce zagraniczny staż w dużej instytucji? Najlepiej wiedzą ci, którzy taki staż odbyli. Dotarcie
do nich nie jest łatwe, ale Krajowe Biuro Eurodesk Polska
dało radę. Przeprowadziliśmy wywiady z kilkudziesięcioma stażystami z Polski i z zagranicy – byłymi i aktualnymi.
Co nam powiedzieli? O procesie aplikacyjnym – że zazwyczaj nie jest trudny, ale trzeba się do niego przygotować
i uzbroić w cierpliwość, bo na decyzję można czekać nawet
rok. O zadaniach wykonywanych w trakcie stażu – że są merytoryczne, nikt nie parzy kawy ani nie obsługuje ksero, a nad
przebiegiem pracy czuwają wyznaczeni opiekunowie. O tym,
czego nauczyli się podczas stażu – o pracy w zespole, umiejętności zarządzania czasem, funkcjonowaniu w stresujących sytuacjach, a przede wszystkim specyfice pracy w unijnych instytucjach. O stypendiach – że nie są za wysokie, ale
zwykle pozwalają się utrzymać. O atmosferze w pracy i unijnych
urzędnikach – że jest swobodna, pracownicy są pomocni, imponują wiedzą i doświadczeniem. O spędzaniu czasu wolnego
– że można nawiązać wiele znajomości, zwiedzać i podróżować. O tym, czy warto ubiegać się o staż – warto! Bo to jedyna
w swoim rodzaju okazja do nauki, rozwoju osobistego i zdobywania doświadczenia zawodowego.
Wszystkie wywiady znajdują się na Europejskim Portalu Młodzieżowym w dziale Praca >> Praca i nauka.

Eurodesk Brussels Link

Uważamy, że obecność w internecie takiego
podmiotu jak Eurodesk wymaga ciągłych
zmian, aktualizacji i dostosowywania się
do potrzeb młodych osób i osób pracujących
z młodzieżą. Stąd decyzja o uruchomieniu
nowej strony, znacznie bardziej zasobnej w zawartość
od poprzedniej, ale prostszej w obsłudze i bardziej intuicyjnej.
Największą jej zaletą jest to, że wszystkie informacje
dotyczące Eurodesku zostały zebrane w jednym miejscu
– historia, polityka, aktualności, informacje o projektach
Eurodesku, raporty, filmy, mapy, newslettery, programy
grantowe. Serwis zwiększy widoczność licznych projektów
informacyjnych prowadzonych przez Eurodesk na poziomie
lokalnym, krajowym i europejskim, które pokazują jak korzystać
z różnych możliwości wyjazdu do innych krajów. Do zobaczenia
na eurodesk.eu!

www.portalmlodziezowy.eu

Twój Eurodesk – kwartalnik promocyjno-informacyjny Eurodesk Polska
www.eurodesk.pl/publikacje/twoj-eurodesk
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