ZIMA 2017
Kwartalnik informacyjno-promocyjny Eurodesk Polska

T WÓJ

EDUINSPIRACJE 2017

Eurodeskowe EDUinspiracje

NOMINOWANI POWIEDZIELI:

Nominacja była dla nas dużym
wyróżnieniem i docenieniem naszej
pracy. Na gali najfajniejsze było
słuchanie osób opowiadających
o swoich działaniach – pokazały
one, że dzięki pasji i solidnej robocie można zmienić rzeczywistość.
Udział w Gali EDUinspiracji to dla
nas miłe wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy. Będziemy się
starali nadal inspirować młodych
ludzi, m.in. rozwijając narzędzia
edukacyjno-informacyjne.
BARBARA MOŚ
Stowarzyszenie Europe4Youth,
Eurodesk Kraków

Udział w Gali był dla mnie niezapomnianym wydarzeniem, które
wzbudziło we mnie dużą chęć dalszej pracy na rzecz Eurodesku.
W głowie pojawiły się pomysły na
nowe działania – np. rozwój rad
młodzieżowych w województwie.
KAROLINA FRĄCKIEWICZ,
Stowarzyszenie Międzynarodowej
i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ,
Eurodesk Białystok

Gala była iście oskarowa!
Najprzyjemniejsze było czerpanie
inspiracji. Wszystkim gratuluję
i do zobaczenia za rok, bo Wola
nie zwolni tempa w 2018 roku!
WALDEMAR BANASZEK,
Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy,
Eurodesk Warszawa-Wola

Związani z siecią Eurodesk Polska laureaci i nominowani w konkursie EDUinspiracje
– od lewej: Waldemar Banaszek, Karolina Frąckiewicz, Agnieszka Nowakowska,
Rafał Dadak, Agnieszka Dadak, Barbara Moś, Amanda Witulska

F

undacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała tegoroczne EDUinspiracje – nagrody dla
najlepszych projektów zrealizowanych w ramach programów zarządzanych przez FRSE.
Wśród nominowanych i laureatów nie zabrakło organizacji, instytucji i osób działających
w sieci Eurodesk Polska. Zwycięzcą w kategorii „Europejska informacja dla młodzieży”
została Wyższa Szkoła Gospodarki z Bydgoszczy. W kategorii tej nominowano też: Stowarzyszenie Europe4Youth z Krakowa, Urząd Dzielnicy Warszawa-Wola, Fundację Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych z Bielska-Białej oraz Stowarzyszenie Międzynarodowej
i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ z Białegostoku.
Konsultanci Eurodesku zdobyli też laury w konkursie EDUinspirator. W kategorii „Edukacja pozaformalna” nagrodzono Beatę Perrerę z Dąbrowy (woj. kujawsko-pomorskie),
a wśród nominowanych był Michał Karpiak z punktu Eurodesku w Chojnicach. Z kolei
stowarzyszenie Projekt Tarnów, przy którym również działa punkt Eurodesku, było jednym z kandydatów do nagrody EDUinspiracje w kategorii „Edukacja pozaformalna młodzieży”. Wszystkim nominowanym i laureatom serdecznie gratulujemy. 
Krajowe Biuro Eudodesk Polska

SPECJALNIE DLA „TWOJEGO EURODESKU”
AMANDA WITULSKA

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Nasz sukces zawdzięczamy przede wszystkim szerokiej sieci
kontaktów z instytucjami zewnętrznymi. Często wyprzedzają one
nasze działania i same zgłaszają się, by wziąć udział w konkretnych inicjatywach. W 2017
roku tak było z projektem „Papiery do kariery” – niektórzy partnerzy dzwonili z dużym
wyprzedzeniem, pytając o możliwość współpracy. Nagroda to także efekt olbrzymiego
zaangażowania współpracowników, z którymi tworzymy punkt informacyjny: studentów
Wyższej Szkoły Gospodarki, osób angażujących się w Młodzieżowy Parlament Europejski,
uczestników Klubu Liderów Młodzieżowych. W przyszłości chcemy poszerzyć działalność
o kolejne instytucje goszczące Eurodesk – już w styczniu organizujemy dla nich spotkanie.

Fot. Krzysztof Kuczyk

AGNIESZKA DADAK,
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw
Edukacyjnych, Eurodesk Bielsko-Biała
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– O TYLE WZROSŁA LICZBA WYDARZEŃ ZORGANIZOWANYCH
W RAMACH KAMPANII TIME TO MOVE W STOSUNKU DO PIERWSZEJ
EDYCJI PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W 2014 ROKU.

Kolejny sukces Eurodesku

J

uż czwarty raz sieć informacji europejskiej Eurodesk zorganizowała kampanię informacyjną Time to
Czy toPrzez
możliwe,
wizerunek w
Eurodesk
Move.
całyaby
październik
22 kra- Polska w Europie
był
jeszcze
lepszy?
Okazuje
się,
że
jach Europy młodzież miała szansętak
dowiedzieć się czegoś więcej o możliwościach, jakie daje jej Unia Europejska.
Kampania z roku na rok nabiera rozpędu i staje się coraz bardziej rozpoznawalna. Statystyki mówią same za
siebie. W tegoroczną edycję zaangażowało się ponad 260 organizacji działających w Eurodesku. Liczba wydarzeń
na mapie Europy przekroczyła 800. Pracownicy Eurodesku dotarli z informacją do prawie 207 tys. młodych ludzi.
W ramach kampanii zorganizowano
między innymi konkurs na projekt koszulki, która będzie oficjalnym materiałem promocyjnym przyszłorocznej edycji Time to Move.
Nie samą informacją żyje człowiek – podczas Time to Move w Lesznie mieszkańcy mogli spróbować tradycyjnych potraw
Polska drugi rok z rzędu uplasowała
się na pierwszym miejscu pod wzglęotrzymało informacje o wolontariacie, stunie Centrum Młodzieży „Arka”), wymiadem liczby wydarzeń. Multiplikatorzy
diach oraz pracy w innym kraju, a także
ny młodzieżowe (Stowarzyszenie ANApolskiej sieci zorganizowali 119 spotkań
o możliwościach angażowania się w mięWOJ) oraz konferencje na temat mobilz młodzieżą, eurolekcji, warsztatów, sedzynarodowe projekty.
ności (Stowarzyszenie Europe4Youth).
minariów, spotkań informacyjnych oraz
Organizacje wykazały się dużą kreW tym roku odbyły się nawet warsztakonkursów i kampanii online. Dzięki ich
at y wnośc ią, organizując: spotkania
ty kulinarne oraz karaoke, zorganizowacodziennej pracy ponad 90 tys. osób
z wolontariuszami, debaty (Stowarzyszene przez zagranicznych wolontariuszy,

RADOM

Młodzież chce mieć wpływ na swoją przyszłość, dlatego informacja o możliwościach rozwoju jest dla niej ważna

LESZNO

Rozśpiewani wolontariusze podczas karaoke w Lesznie

Time to Move to dla mnie moment na refleksję. Świat stoi otworem
dla młodych ludzi (i nie tylko) – trzeba z tego korzystać, póki można,
bo nic tak nie uczy, jak poznawanie nowych ludzi, miejsc i kultur!
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Agnieszka Urbaniak, Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii w Łodzi
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goszczonych przez Fundację Centrum
Aktywności Twórczej w Lesznie.
Time to Move ma zwracać uwagę młodych
Europejczyków na szanse czekające na nich
za granicą oraz spopularyzować źródła informacji o międzynarodowej mobilności. Dla
Magdy Samul-Szerwińskiej ze Szczecina „to
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UCZESTNIKÓW
ZAANGAŻOWANE
KRAJE

Warsztaty kulinarne ze specjałami kuchni hiszpańskiej

KRAKÓW
WYDARZEŃ

świetna okazja do pokazania, że mobilność
europejska nie dotyczy tylko młodzieży
z Paryża czy Madrytu, a może stać się
udziałem każdego. To, czy młody człowiek
ma szansę z niej skorzystać, zależy od informacji otrzymanej w odpowiednim czasie”. Za rok kolejna edycja – zapraszamy!
Dzień Informacji o Mobilnościach Edukacyjnych dla Młodzieży

RADOM

Młodzież podczas warsztatów nt. aktywności

ŁÓDŹ

Uczestniczki projektu TAK - Tolerancyjni, Aktywni, Kreatywni

Dzięki informacjom zamieszczonym na Eurodesk.pl wygrałam staż w Parlamencie
Europejskim. Gdyby nie sieć, nigdy nie poznałabym tylu ludzi, siebie... i świata!
Marlena Pujsza-Kunikowska, współzałożycielka Fundacji Centrum Aktywności Twórczej w Lesznie

ZORIENTOWANY NA LUDZI
Przez ten rok otworzyłem się bardziej na świat – mówi Kevin, bohater pierwszego spotu promocyjnego
Eurodesk Polska z cyklu Od informacji do mobilności.
Kevin przez rok był wolontariuszem
w cypryjskiej organizacji pomagającej uchodźcom z Syrii. Wcześniej
dzięki informacjom Eurodesk Polska uczestniczył w wielu międzynarodowych wymianach i szkoleniach. Jego historia była na
tyle interesująca, że postanowiliśmy go odwiedzić z kamerą.
Efekt jest do obejrzenia na naszym facebookowym fanpage’u.
Do połowy grudnia 2017 r. film obejrzało 18 tys. osób. Chcesz
być bohaterem kolejnego nagrania? Zgłoś się! Opublikujemy
Twoją historię np. w rubryce poniżej.

Co dobrego na portalu?
Oto wybór najciekawszych materiałów
opublikowanych na EPM w minionym
kwartale.

KULTURA I KREATYWNOŚĆ / WIELOKULTUROWOŚĆ
Na styku kaukaskich religii i kultur
Azerbejdżanem zainteresował się dzięki... finałowi Konkursu Piosenki „Eurowizji”. Ten muzułmański, tolerancyjny
kraj z ultranowoczesną stolicą od razu go zafascynował.
Co jest w nim niezwykłego? O tym w tekście Krzysztofa
Andrulonisa.

ZDROWIE / ZDROWIE FIZYCZNE
Zasady zdrowego weganizmu

ZACZĘŁO SIĘ OD EURODESK POLSKA
MAGDALENA KAŁUŻNA

uczestniczka Asystentury Comeniusa

Cztery lata temu, gdy byłam na ostatnim
roku studiów magisterskich na UJK w Kielcach,
na uczelni zobaczyłam plakat promujący Eurodesk Polska i Program Asystentura
Comeniusa. Przeczytałam informacje
w internecie, skontaktowałam się z Fundacją Rozwoju Sytemu
Edukacji – i rozpoczęłam przygotowania do wyjazdu.
Ku mojemu zaskoczeniu, przydzielono mi szkołę w Cork w Irlandii
– największą w mieście. Uczestniczką Asystentury Comeniusa
byłam tam od 1 października 2013 r. do końca czerwca 2014 r.
Organizacja programu była fantastyczna. Wszystko odbywało się zgodnie z założonym planem, wszyscy byli mili i pomocni.
Poznałam wielu ludzi, system edukacji tego kraju, kulturę,
odbyłam kursy i rozwinęłam swoje umiejętności językowe.
Po zakończeniu Asystentury byłam tak zafascynowana
Irlandią, że postanowiłam zostać i spróbować sił w zawodzie.
Odbyłam miesięczne praktyki w Ambasadzie Polskiej w Dublinie
i rozpoczęłam proces uznania moich dyplomów. Nie było to łatwe.
Często zastanawiałam się: zostać czy wyjechać? Odpowiedź sama
mnie znalazła. Okazało się, że jedna z agencji pracy rekrutuje
nowych nauczycieli. Kilka dni po pierwszej rozmowie siedziałam
w samolocie do Londynu. Po kolejnym etapie rekrutacji otrzymałam pracę jako nauczyciel w klasie 1. Marzenie się spełniło!
Od września 2017 r. zaczęłam uczyć dzieci w klasie 5. Uprawiam
zawód, który zawsze chciałam wykonywać. Droga do tego celu
nie była prosta, jednak wiem, że wszystko, co wydarzyło się
w moim życiu przez ostatnie lata, zaczęło się od Eurodesk Polska
i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Bardzo Wam dziękuję!

Weganie – dla wielu ludzi „dziwacy, którzy jedzą tylko
chwasty”. Czy wypełnienie swojego jadłospisu warzywami i owocami to rzeczywiście gwarancja zdrowego stylu
życia? O weganizmie pisze Małgorzata Jóźwiak (http://europa.eu/youth/node/41077_pl).

PRACA / PRACA I NAUKA
Byłem stażystą w instytucji unijnej
Wojtek dał się porwać. Staż w polskim biurze Parlamentu Europejskiego tak mu się spodobał, że ukończył kolejne studia, by podnieść swoje kwalifikacje. Potem wystartował w procesie rekrutacyjnym o pracę na pełny etat i...
opowiedział o tym Urszuli Kaczorowskiej.

www.portalmlodziezowy.eu
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