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AKTUALNOÂCI EURODESKU
Ewaluacja „Twojego Eurodesku”
„Twój Eurodesk” jest praktyczny, przydatny
i wiarygodny... Dobrze trafia w potrzeby odbiorców, a jego najwi´kszà wadà jest... to, ˝e si´ za
rzadko ukazuje. Tak uwa˝ajà czytelnicy „Twojego Eurodesku”, których w poprzednim numerze poprosiliÊmy o ewaluacj´ naszej gazetki.
ProÊba spotka∏a si´ z odzewem kilkudziesi´ciu
czytelników z ca∏ej Polski. Czytelnicy „TE” najbardziej cenià dzia∏y „Nie przegap terminów”
i „Programy grantowe Komisji Europejskiej”.
Najmniej podoba si´ szata graficzna i to, ˝e odsy∏amy czytelników do stron internetowych. Wielu
czytelnikom brakuje w „TE” informacji regionalnych. Po∏owa z Was gotowa by∏aby zap∏aciç za
gazet´, ale nie za du˝o od 1 do 2 PLN.
Za wszystkie ankiety serdecznie dzi´kujemy. Wasze uwagi, s∏owa krytyki i wskazówki weêmiemy
pod uwag´ przy tworzeniu nast´pnych numerów. WÊród osób, które wype∏ni∏y ankiety rozlosowaliÊmy nagrody. Gad˝ety Eurodesku otrzymajà Rafa∏ Rutkowski z Fundacji Realizacji Programów Spo∏ecznych, Eliza Kanabus-Koszal z Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich, Grzegorz Dyjas z OÊrodka
Kszta∏cenia Samorzàdu Terytorialnego w Katowicach, Marcin Kolanowski i Rafa∏ Ryszko z Wroc∏awskiego Stowarzyszenia Wychowawców.
Najcz´stsza rada czytelników dla zespo∏u redakcyjnego „TE” brzmia∏a – „Tak trzymaç!”. B´dziemy staraç si´ sprostaç waszym oczekiwaniom.
Obiecujemy.

EURONEWSY
Komisja Europejska ujawnia plan
pracy na rok 2007
Prosperity, solidarnoÊç, bezpieczeƒstwo i zwi´kszona aktywnoÊç w Êwiatowej polityce to priorytety planu pracy Komisji Europejskiej na przysz∏y
rok. Plan zawiera 21 strategicznych inicjatyw,
z których najwa˝niejsze to unowoczeÊnienie gospodarki europejskiej i sprostanie wyzwaniu rosnàcej globalizacji. W dokumencie jest równie˝
mowa o m∏odzie˝y i problemach spo∏ecznych Europy. Komisja zapowiada dzia∏ania zmierzajàce do
likwidacji barier w mobilnoÊci zawodowej i terytorialnej Europejczyków, zwi´kszajàce „elastycznoÊç i pewnoÊç zatrudnienia”. Komisja b´dzie te˝
kontynuowaç prowadzonà na „szeroko zakrojonà skal´ ocen´ spo∏eczeƒstwa europejskiego”, na
podstawie której kszta∏towana b´dzie nowa
„strategia dost´pu i solidarnoÊci”. Streszczenie
komisyjnego planu pracy dost´pne jest po polsku
na stronie:
http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm.

Europejczycy o sàsiadach
Nastawienie Europejczyków do mieszkaƒców
krajów oÊciennych jest pozytywne – tak wynika
z badania Eurobarometru „Unia Europejska
i kraje sàsiadujàce”. Europejczycy wierzà, ˝e reformy w krajach sàsiadujàcych z UE przyniosà

korzyÊci i dla mieszkaƒców tych krajów, i dla krajów UE. Za szczególnie istotnà badani uznali
wspó∏prac´ z krajami sàsiadujàcymi z Unià, w takich dziedzinach jak walka z terroryzmem,
ochrona Êrodowiska, bezpieczeƒstwo energetyczne i migracje. Poproszeni o wymienienie krajów sàsiadujàcych z Unià Europejskà, eurorespondeci najcz´Êciej wskazywali Ukrain´, Rosj´
i Bia∏oruÊ. Najrzadziej kraje Bliskiego Wschodu
(Palestyn´, Liban, Syri´) i Libi´ (wszystkie wymienione kraje obj´te sà Europejskà Politykà Sàsiedztwa). Streszczenie wyników badaƒ po angielsku i niemiecku na stronie:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm.

Z nieco mniejszym odzewem medialnym spotka∏
si´ sukces Agnieszki Wo∏daƒskiej, tak˝e studiujàcej na poznaƒskiej ASP (!), która wygra∏a konkurs
„Prze∏amujàc stereotypy” na plakat przeciwko
dyskryminacji. Nagrodzona praca przedstawia
obejmujàcà si´ par´ – jedna postaç jest czarna,
druga bia∏a. Oba konkursy cieszy∏y si´ du˝à popularnoÊcià. Szymon pokona∏ 1700 konkurentów
z 27 krajów, Agnieszka blisko 800. Oboje wygrali nagrody pieni´˝ne. Artur – 6 tys. euro. Agnieszka – 2,5 tysiàca euro. Informacje o konkursach –
Logo UE: www.logo-competition.eu; Prze∏amujàc
stereotypy: www.stop-discrimination.info

M∏odzie˝ i kobiety w planie D

Studenci z Bia∏orusi wyrzuceni z uczelni za dzia∏alnoÊç politycznà mogà ubiegaç si´ o stypendium Komisji Europejskiej na nauk´ w krajach sàsiadujàcych
z Bia∏orusià, w szczególnoÊci na dzia∏ajàcym na
uchodêstwie Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym w Wilnie. Stypendium pokryje koszty
czesnego i utrzymania studenta. Na stypendia przeznaczono ∏àcznie 5 mln euro. Wi´cej informacji na
stronie:
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?ref
erence=IP/06/1402&format=HTML&aged=0&lang
uage=PL&guiLanguage=en

M∏odzie˝ i kobiety to milczàca wi´kszoÊç obywateli UE – uwa˝a Komisarz ds. Komunikacji Margot
Wallström. Jej zdaniem do tych dwóch grup powinny byç w szczególnoÊci skierowane dzia∏ania
prowadzone przez paƒstwa cz∏onkowskie w ramach planu D na rzecz dialogu, demokracji i debaty. Komisja zamierza przeznaczyç na ten cel Êrodki
finansowe. O przysz∏oÊç Europy spyta Europejczyków Eurobarotmetr, a w internecie pojawià si´ tematyczne fora dyskusyjne. Wi´cej o dzia∏aniach
w ramach Planu D zaplanowanych na rok 2007 na
stronie:
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1648&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

M∏odzie˝ i rocznica Traktatów
Rzymskich
M∏odzie˝ b´dzie najwa˝niejszà grupà docelowà
wydarzeƒ organizowanych z okazji 50. rocznicy
podpisania Traktatów Rzymskich. Unia Szkó∏ Europejskich, Dzieƒ Wiosny w Europie, Szczyt M∏odzie˝y w Rzymie, projekt „Pi´çdziesiàt twarzy
Europy”, minifestiwal filmowy, festiwal sztuki
„Europalia” – to najwa˝niejsze wydarzenia organizowane w przysz∏ym roku, z myÊlà o m∏odzie˝y w Europie. Ich celem b´dzie pokazanie dotychczasowych osiàgni´ç Unii Europejskiej oraz
dyskusja z m∏odzie˝à o jej przysz∏oÊci. Informacje
o wydarzeniach rocznicowych (tak˝e po polsku)
na stronie:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1472&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Polscy graficy wygrywajà w unijnych
konursach
Szerokim echem odbi∏o si´ w polskich i europejskich mediach zwyci´stwo Szymona Skrzypczaka, studenta wzornictwa z Poznania, w konkursie na logo 50. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich. Logo Polaka – napis „Together
since 1957” z liternictwem odwo∏ujàcym si´ do
alfabetów ró˝nych j´zyków paƒstw unijnych –
b´dà u˝ywaç wszystkie unijne instytucje. Logo
w 23 wersjach j´zykowych znajduje si´ na stronie:
http://ec.europa.eu/avservices/photo/event_reportage_en.cfm?id=1622

Stypendia dla bia∏oruskich studentów

10 lat Wolontariatu Europejskiego
Na obchody dziesiàtej rocznicy istnienia Wolontariatu Europejskiego (26-27 listopada) przyjecha∏o
blisko stu by∏ych wolontariuszy. O swoich doÊwiadczeniach rozmawiali z przedstawicielami
unijnych instytucji, organizacji wysy∏ajàcych i goszczàcych europejskich wolontariuszy. Od 1996 r.
Unia Europejska sfinansowa∏a wyjazdy tysi´cy wolontariuszy z ca∏ej Europy. Od roku 2000 Wolontariat Europejski jest cz´Êcià unijnego Programu
M¸ODZIE˚. Wi´cej informacji na stronie:
http://ec.europa.eu/news/culture/061127_1_en.htm

Praktyki w Parlamencie Europejskim
dla osób niepe∏nosprawnych
Praktyki trwajà pi´ç miesi´cy. Sà p∏atne. Mogà w nich
uczestniczyç osoby pe∏noletnie z bardzo dobrà znajomoÊcià jednego z j´zyków urz´dowych Unii Europejskiej oraz dobrà znajomoÊcià drugiego. Wynagrodzenie sta˝ystów wynosi 1070 euro. Istnieje te˝
mo˝liwoÊç pokrycia kosztów sta˝u bezpoÊrednio
zwiàzanych z niepe∏nosprawnoÊcià. Aplikacje mo˝na
sk∏adaç dwa razy w roku: do 15 maja (praktyki od
1 paêdziernika do 15 marca) i do 15 paêdziernika
(praktyki od 1 marca do 15 wrzeÊnia). Opis programu znajduje si´ w bazie Eurodesk Polska:
http://www.eurodesk.pl/index2.php?go=program_details&c_outid=PL0010000463

Grundvig czeka na beneficjentów
Osoby zajmujàce si´ edukacjà doros∏ych mogà
wyjechaç na zagraniczne szkolenia programu Socrates Grundvig. Pierwsze odb´dzie si´ pod koniec lutego, ostatnie w sierpniu przysz∏ego roku.
Grundvig dysponuje te˝ funduszami na konferencje i kilkudniowe sta˝e w zagranicznych placówkach. Mo˝na si´ o nie ubiegaç do 31 grudnia
2006. Szczegó∏y na stronie:
www.socrates.org.pl/socrates2.

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

Kontakt

Tempus III
2006-12-15

Celem programu jest restrukturyzacja
szkolnictwa wy˝szego na Ba∏kanach
Zachodnich, w krajach Europy ÂrodkowoWschodniej, Azji Centralnej i Basenu Morza
Âródziemnego.

DG Education and Culture European Commission
200 rue de la Loi, B-1049 Bruksela, Belgia
Tel. +32 2 299 1111 Fax +32 2 295 5719
tempus@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/tempus/index_en.html

Wsparcie podmiotów
aktywnych dzia∏ajàcych na
polu kultury na poziomie
europejskim

Wsparcie dla podmiotów, których dzia∏ania
przyczyniajà si´ do umacniania i podnoszenia
skutecznoÊci polityki Unii Europejskiej
w dziedzinie kultury.

EACEA Education, Audiovisuel & Culture Executive
Agency Programme Culture (2007- 2013)
Rue Colonel Bourg 135-139, B- 1140 Bruksela, Belgia
Tel. +32 2 299 0523
eacea-info@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/culture/eac/culture2000/contacts/national_pts_en.html

Roczny grant na pokrycie cz´Êci kosztów
operacyjnych europejskich projektów
m∏odzie˝owych. Organizacje ubiegajàce si´
o wsparcie muszà dzia∏aç w co najmniej oÊmiu
krajach.

EACEA Education, Audiovisual & Culture Executive
Agency Youth Unit P6
Avenue du Bourget, 1 B-1140 Bruksela, Belgia
Tel. +32 2 295 25 84
bruno.breviglieri@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/comm/youth/program/ingyo_en.html

Wsparcie dla projektów, które wzmacniajà
aktywne obywatelstwo europejskie, takich jak
wymiany wielostronne, mobilnoÊç, sieci
wspó∏pracy i partnerstwa transgraniczne czy
dzia∏ania informacyjne.

EACE - Education, Audiovisual and Culture Executive
Agency Unit P7 Citizenship
BOUR 135-139, B-1049 Bruksela, Belgia
Fax +32 2 296 23 89
eacea-p7@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/citizenship/index.htm

Wyró˝nienie dla dziennikarzy, którzy swojà
pracà przyczyniajà si´ do lepszego
spo∏ecznego rozumienia korzyÊci, jakie
przynosi ró˝norodnoÊç oraz do walki
z dyskryminacjà w spo∏eczeƒstwie.

MEDIA CONSULTA International Holding AG
Wassergasse 3, 10179 Berlin, Niemcy
Tel. +49 30 65 000 342 Fax +49 30 65 000150
journalist-award@stop-discrimination.info
www.journalistaward.stop-discrimination.info/279.0.html

2006-12-31

Stypendia na dwa ostatnie lata nauki,
zakoƒczone mi´dzynarodowà maturà IB
w szko∏ach w Wielkiej Brytanii, Kanadzie,
USA, W∏oszech i Norwegii.

Towarzystwo Szkó∏ Zjednoczonego Âwiata im. prof.
Paw∏a Czartoryskiego
ul. Âwiderska 1, 05-420 Józefów
biuro@uwc.org.pl, www.uwc.org.pl

Europejski Program
Stypendialny - Taniec
Wspó∏czesny

Pi´ciotygodniowy intensywny program
szkoleniowy dla tancerzy i choreografów
w Wiedniu.

DanceWEB Europe
Museumstraße 5/21, AU-1070 Wiedeƒ, Austria
Tel. +43 1 523 55 58 37 Fax +43 1 523 55 58 88
scholarship@dancewebeurope.net
www.dancewebeurope.net

Konkurs dla uczniów na najlepszà stron´
WWW przedstawiajàcà dziedzictwo
wybranego regionu Polski.

Fundacja Wspomagania Wsi
Bellottiego 1, 01-022 Warszawa
Tel.: +48 22 636 25 70 - 75 Fax: +48 22 636 62 70
fww@fww.org.pl, www.fww.org.pl

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

DAAD
ul. Czeska 24, 03-902 Warszawa
Tel. (22) 616 13 08, 617 48 47 Fax (22) 616 12 96
daad@daad.pl, www.daad.pl

Wsparcie dla dzia∏aƒ organizacji
pozarzàdowych popularyzujàcych znajomoÊç
problemów krajów rozwijajàcych si´.

AIDCO F.2. Co-financing with NGOs EuropeAid CoOperation Office European Commission
200 rue de la Loi, B-1049 Bruksela, Belgia
EuropeAid-PVD2006@ec.europa.eu
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/f2_page_en.htm

2007-01-20

Praktyki przemys∏owe w Japonii dla
studentów kierunków in˝ynierskich i nauk
Êcis∏ych z paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej.

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

Sprzàtanie Âwiata - konkurs
grantowy

Konkurs grantowy dla szkó∏, uczelni,
przedszkoli i organizacji pozarzàdowych
na projekty z zakresu gospodarki odpadami.

Fundacja Nasza Ziemia
ul. Ho˝a 3 m 5, 00-528 Warszawa
Tel. (22) 622 81 18 Fax (22) 622 81 18
fundacja@naszaziemia.pl, www.naszaziemia.pl

Studia doktoranckie o profilu europejskim
z zakresu historii i cywilizacji, ekonomii,
prawa, nauk politycznych i spo∏ecznych.

European University Institute
Badia Fiesolana, Via dei Roccettini 9, Florencja, W∏ochy
I-50016 San Domenico di Fiesol
Tel. +39-055-4685-1 Fax +39-055-4685-298
www.iue.it/Welcome.html

2006-12-22
Wsparcie organizacji
aktywnych na p∏aszczyênie
europejskiej w dziedzinie
m∏odzie˝y
2006-12-22
Wsparcie dla organizacji
dzia∏ajàcych na rzecz
aktywnego obywatelstwa
europejskiego
2006-12-22
Za ró˝norodnoÊcià, przeciw
dyskryminacji. Nagroda
Dziennikarska
2006-12-31
Szko∏y Zjednoczonego
Âwiata

2006-12-31
Folklor mojego regionu
2007-01-08
DAAD Stypendia na
podró˝e grupowe do
Niemiec dla polskich grup
studenckich
2007-01-15
Wspó∏finansowanie dzia∏aƒ
europejskich organizacji
pozarzàdowych na rzecz
paƒstw rozwijajàcych si´
2007-01-16
Vulcanus w Japonii

2007-01-31
Studia doktoranckie w
Europejskim Instytucie
Uniwersyteckim
2007-01-31

DAAD Stypendia na
wakacyjny kurs j´zyka
niemieckiego

Stypendia dla studentów wszystkich
kierunków na uczestnictwo w letnich kursach
j´zykowych oferowanych przez niemieckie
uniwersytety.

DAAD
ul. Czeska 24, 03-902 Warszawa
Tel. (22) 616 13 08, 617 48 47 Fax (22) 616 12 96
daad@daad.pl, www.daad.pl

Sta˝e dla studentów na podniesienie
umiej´tnoÊci i zdobycie doÊwiadczenia w
pracy w Êrodowisku mi´dzynarodowym.

World Bank office - Washington DC Internship
programme
c/o World Bank Room H4-272
Waszyngton DC 20433 USA
www.worldbank.org

Program stypendialny na rok studiów
doktoranckich lub podyplomowych dla
obywateli paƒstw Grupy Wyszehradzkiej
(Polski, Czech, S∏owacji i W´gier).

Mi´dzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
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

Stypendia dla studentów germanistyki
ostatniego roku, którzy chcà zbieraç materia∏y
do pracy magisterskiej na niemieckiej uczelni.

DAAD
ul. Czeska 24, 03-902 Warszawa
Tel. (22) 616 13 08, 617 48 47 Fax (22) 616 12 96
daad@daad.pl, www.daad.pl

Nagroda dla dziennikarzy prasowych
i internetowych, którzy w swoich tekstach
wykazali si´ szczególnym zrozumieniem
i zaanga˝owaniem w prawa cz∏owieka
i demokracji.

ProPager - Prix Lorenzo Natali
70, boulevard de Reuilly, F-75012 Pary˝, Francja
Tel. +33 1 40 04 99 33 Fax +33 1 34 29 44 77
www.prixnatali.info/nataliprize/index.php

Program wspiera wymiany m∏odzie˝y,
inicjatywy m∏odzie˝owe i projekty promujàce
demokracj´. Skierowany jest do m∏odych
ludzi w wieku od 13 do 30 lat oraz do
pracowników m∏odzie˝owych.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu M∏odzie˝ w Dzia∏aniu
ul. Mokotowska 43 (IV p.), 00-551 Warszawa
Tel. (22) 622-37-06, Fax (22) 622-37-08
mlodziez@mlodziez.org.pl, www.mlodziez.org.pl
Termin sk∏adania wniosków nie zosta∏ oficjalnie zatwierdzony
przez Komisj´ Europejskà i mo˝e ulec zmianie.

Wolontariat Europejski umo˝liwia wysy∏anie
m∏odych ludzi w wieku 18 - 30 lat jako
wolontariuszy do pracy za granicà oraz
goszczenie wolontariuszy z innych krajów
europejskich w polskich organizacjach. Mo˝e
byç indywidualny lub grupowy.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu M∏odzie˝ w Dzia∏aniu
ul. Mokotowska 43 (IV p.), 00-551 Warszawa
Tel. (22) 622-37-06, Fax (22) 622-37-08
mlodziez@mlodziez.org.pl, www.mlodziez.org.pl
Termin sk∏adania wniosków nie zosta∏ oficjalnie zatwierdzony
przez Komisj´ Europejskà i mo˝e ulec zmianie.

Wsparcie wspó∏pracy z m∏odymi ludêmi
z paƒstw sàsiadujàcych z rozszerzonà Europà
i z innych krajów Êwiata.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu M∏odzie˝ w Dzia∏aniu
ul. Mokotowska 43 (IV p.), 00-551 Warszawa
Tel. (22) 622-37-06, Fax (22) 622-37-08
mlodziez@mlodziez.org.pl, www.mlodziez.org.pl
Termin sk∏adania wniosków nie zosta∏ oficjalnie zatwierdzony
przez Komisj´ Europejskà i mo˝e ulec zmianie.

Akcja pomagajàca w przygotowaniu
projektów w ramach programu M∏odzie˝ w
Dzia∏aniu. Oferuje szkolenia, seminaria i sta˝e
dla pracowników m∏odzie˝owych. Jest
skierowana do m∏odzie˝y i osób pracujàcych
z m∏odymi ludêmi.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu M∏odzie˝ w Dzia∏aniu
ul. Mokotowska 43 (IV p.), 00-551 Warszawa
Tel. (22) 622-37-06, Fax (22) 622-37-08
mlodziez@mlodziez.org.pl, www.mlodziez.org.pl
Termin sk∏adania wniosków nie zosta∏ oficjalnie zatwierdzony
przez Komisj´ Europejskà i mo˝e ulec zmianie.

Program wspiera dialog m∏odzie˝y z osobami
odpowiedzialnymi za kreowanie polityki
m∏odzie˝owej w Europie.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu M∏odzie˝ w Dzia∏aniu
ul. Mokotowska 43 (IV p.), 00-551 Warszawa
Tel. (22) 622-37-06, Fax (22) 622-37-08
mlodziez@mlodziez.org.pl, www.mlodziez.org.pl
Termin sk∏adania wniosków nie zosta∏ oficjalnie zatwierdzony
przez Komisj´ Europejskà i mo˝e ulec zmianie.

P∏atne i niep∏atne praktyki w Parlamencie
Europejskim. Ich celem jest uzupe∏nienie
kszta∏cenia zawodowego m∏odych obywateli
i pog∏´bienie zrozumienia zasad
funkcjonowania Parlamentu.

European Parliament - Traineeship Office
KAD Building, Office 2C007 European Parliament
L- 2929 Luksemburg
Tel. +352 4300 3697 Fax +352 43 00 248 82
stages@europarl.eu.int
www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147

Stypendia roczne na uczestnictwo
w mi´dzynarodowym programie dla
absolwentów prawa na Uniwersytecie
w Tybindze.

DAAD
ul. Czeska 24, 03-902 Warszawa
Tel. (22) 616 13 08, 617 48 47 Fax (22) 616 12 96
daad@daad.pl, www.daad.pl

Roczne stypendia dla absolwentów szkó∏
wy˝szych, chcàcych kontynuowaç nauk´
na bawarskich uczelniach.

BAYHOST - Bayerisches Hochschulzentrum für MittelOst- und Südosteuropa
Universitätsstr. 31 D-93053 Regensburg, Niemcy
info@bayhost.de, www.bayhost.de
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2007-01-31
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M∏odzie˝ w Dzia∏aniu Wolontariat Europejski
2007-02-01

M∏odzie˝ w Dzia∏aniu M∏odzie˝ w Êwiecie
2007-02-01

M∏odzie˝ w Dzia∏aniu Systemy wspierania
m∏odzie˝y
2007-02-01

M∏odzie˝ w Dzia∏aniu Wspó∏praca europejska w
zakresie polityki
m∏odzie˝owej
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2007-02-01

DAAD Stypendia roczne
dla absolwentów prawa
2007-02-10
BAYHOST - stypendia w
Bawarii 2007/2008
2007-02-15

KONKURSY
Nagroda dla tych, co udost´pniajà
internet za darmo
Nawet milion dolarów mo˝e dostaç organizacja, która umo˝liwia darmowy dost´p do komputerów i internetu. Nagrod´ Access to Learning Award przyznaje Fundacja Billa Gatesa.
Konkursem administruje International Network
for the Availability of Scientific Publications (INASP). O nagrody mogà ubiegaç si´ biblioteki,
organizacje i instytucje spoza Stanów Zjednoczonych. Priorytetowo b´dà traktowane aplikacje organizacji dzia∏ajàcych na terenach ubogich i pracujàcych z m∏odzie˝à o mniejszych
szansach (m∏odzie˝ zagro˝ona patologiami,
uboga, mniejszoÊci, mieszkaƒcy terenów wiejskich, niepe∏nosprawni). Zg∏oszenia do nagrody mo˝na przesy∏aç do koƒca grudnia 2006 r.
Wi´cej informacji:
www.inasp.info/ldp/awards/

Granty podró˝ne dla artystów
Grant pokrywajàcy koszty podró˝y mogà otrzymaç artyÊci i pracownicy sektora kulturalnego,
którzy planujà realizacj´ europejskiego projektu
i wspó∏prac´ z zagranicznym partnerem. W programie biorà udzia∏ paƒstwa UE i 17 krajów Europy Po∏udniowo-Wschodniej. Aplikacje nale˝y
sk∏adaç co najmniej osiem tygodni przed planowanym wyjazdem. Program koordynuje Europejska Fundacja Kultury. Wi´cej informacji (po angielsku) na stronie:
www.eurocult.org/we-support-cultural-cooperation/programmes/mobility/apply-step-beyond/

WYDARZENIA
RównoÊç na szczycie
Od pierwszego, w historii ogólnoeuropejskiego szczytu na temat równoÊci, rozpocznie si´
Europejski Rok na Rzecz Równych Szans dla
Wszystkich. O równoÊci b´dà dyskutowaç
unijni ministrowie, zwiàzkowcy, pracodawcy
i przedstawiciele organizacji pozarzàdowych.
Spotkanie odb´dzie si´ w ostatnich dniach
stycznia w Berlinie. Europejskiej kampanii promujàcej równoÊç i ró˝norodnoÊç b´dzie towarzyszyç ankieta dla Europejczyków na temat
dyskryminacji. O wydarzeniach organizowanych w ramach roku mo˝na przeczytaç po niemiecku, angielsku i francusku na stronie:
http://equality2007.europa.eu

M∏odzie˝ i bezpieczny internet

Prawa cz∏owieka w sieci

Dzieƒ Bezpiecznego Internetu (6 luty 2007) ma
promowaç dzia∏ania na rzecz bezpiecznego dost´pu dzieci i m∏odzie˝y do zasobów internetowych. Organizatorami wydarzeƒ w ramach Dnia
mogà byç szko∏y, organizacje pozarzàdowe, firmy i osoby prywatne. Dzieƒ Bezpiecznego Internetu to inicjatywa Komisji Europejskiej.
Wspó∏organizatorem akcji w Polsce jest Fundacja Dzieci Niczyje. Wi´cej informacji na stronie:
www.dbi.pl.

www.humanrightstools.org to niekomercyjna witryna poÊwi´cona prawom cz∏owieka, m.in. kobiet i uchodêców. Zawiera sekcje poÊwi´cone
wolnoÊci wypowiedzi i pomocy humanitarnej.
W dziale „Twoja kariera” mo˝na znaleêç oferty
pracy i szkoleƒ. AktualnoÊci mo˝na otrzymaç poprzez elektroniczny newsletter. Witryn´ tworzà
wolontariusze – w j´zyku angielskim, francuskim,
hiszpaƒskim.

INTERNET

PUBLIKACJE

Komisyjna s∏u˝ba cywilna

Publikacje Eurydice po polsku

Witryn´ internetowà na temat swojej s∏u˝by
cywilnej uruchomi∏a Komisja Europejska. Mo˝na si´ z niej dowiedzieç, jak wyglàda struktura
Komisji Europejskiej i czym zajmujà si´ unijni
urz´dnicy. Sà te˝ oferty pracy. Strona wkrótce
zostanie przet∏umaczona na j´zyk polski. Na
razie dost´pna jest w wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej pod adresem:
http://ec.europa.eu/civil_service/index_en.htm

Publikacje dotyczà takich zagadnieƒ jak edukacja
przedszkolna, nauka w szko∏ach Êrednich i szkolnictwie wy˝szym w 31 krajach europejskich. Dost´pne sà na stronie www.socrates.org.pl/eurydice.
Eurydice to europejska sieç informacji o edukacji.

Beneficjenci eurogranatów

To tytu∏ raportu przygotowanego przez Mi´dzynarodowà Organizacj´ Pracy (ILO). Oprócz
analiz na temat zatrudnienia m∏odzie˝y na
Êwiecie, publikacja przedstawia statystyki dotyczàce m∏odych ludzi ˝yjàcych w ubóstwie. Badania przeprowadzono wÊród osób w wieku
15-24 lat. Publikacja jest dost´pna w j´zyku angielskim, francuskim i hiszpaƒskim. Adres strony:
h t t p : / / w w w. i l o . o r g / p u b l i c / e n g l i s h / e m p l o y ment/strat/global.htm

Komisja Europejska umieÊci∏a na serwerze Europa list´ organizacji korzystajàcych z unijnych
funduszy (http://ec.europa.eu/grants/beneficiaries_en.htm). Grantobiorców mo˝na wyszukiwaç wed∏ug kategorii tematycznych. Twórcy
strony podkreÊlajà, ˝e choç lista jest niepe∏na,
jej utworzenie jest krokiem w kierunku zwi´kszenia przejrzystoÊci dystrybucji unijnych Êrodków, co jest jednym z za∏o˝eƒ Europejskiej Inicjatywy na rzecz PrzejrzystoÊci zainaugurowanej 9 listopada wraz z opublikowaniem komisyjnej „zielonej ksi´gi”. Jeden z jej trzech z g∏ównych rozdzia∏ów to „Wykaz beneficjentów grantów UE”.

KadmusArts
Witryna zawiera informacje o festiwalach teatralnych, muzycznych i tanecznych odbywajàcych si´ na ca∏ym Êwiecie. A ponadto repertuary, recenzje, informacje o wolnych biletach. Internauci mogà zamieszczaç opisy imprez kulturalnych, które odb´dà si´ w ich krajach. Nawigacj´ strony u∏atwia mapa Êwiata, która bezpoÊrednio kieruje do wydarzeƒ w wybranym paƒstwie. Adres strony:
http://kadmusarts.com

AIDS – pami´tasz o mnie?

M∏odzie˝ i informacja m∏odzie˝owa

W listopadzie ruszy∏a kampania Komisji Europejskiej
„AIDS – pami´tasz o mnie?” Na stronie www.aids-remember-me.eu internauci wybierajà najlepszà reklam´ uÊwiadamiajàcà zagro˝enia zwiàzane z AIDS/HIV.
Innym elementem kampanii jest konkurs dla m∏odzie˝y (15-25 lat) na najlepszy scenariusz 60-sekundowego spotu telewizyjnego na temat HIV/AIDS.
Scenariusze mo˝na przesy∏aç do koƒca grudnia. Na
produkcje spotu, wed∏ug zwyci´skiego scenariusza,
Unia przeznaczy 40 tys. euro. Badania Eurobarometru pokazujà, ˝e znajomoÊç zagro˝eƒ zwiàzanych
z AIDS jest znikoma. Liczba zara˝onych wirusem
HIV stale roÊnie. A˝ 50% nowych zachorowaƒ dotyka m∏odzie˝y w wieku 15-25 lat. Kampanii „AIDS
– pami´tasz o mnie?” patronuje MTV.

Opisy kilkudziesi´ciu projektów z ca∏ej Europy
zwiàzanych z uczestnictwem m∏odzie˝y w informacji m∏odzie˝owej zawiera wspólna strona
trzech europejskich sieci informacji m∏odzie˝owej (Eurodesk, ERYCA i EYCA) www.eryicaeurodesk-eyca.net/. Wszystkie projekty zosta∏y
zaprezentowane na wspólnym seminarium
trzech sieci w kwietniu tego roku w Wiedniu.
Na stronie – oprócz projektów – znajduje si´
raport z seminarium i opisy warsztatów. Wiedeƒskie seminarium by∏o drugim wspólnym
przedsi´wzi´ciem tego typu zorganizowanym
przez trzy sieci. Tematem pierwszego by∏a jakoÊç w informacji dla m∏odzie˝y. Wspólne seminaria majà byç kontynuowane w przysz∏oÊci.

Globalne trendy w zatrudnieniu
m∏odzie˝y 2006

LIFE: Najlepsze projekty
ekologiczne 2005–2006
To tytu∏ najnowszej publikacji przygotowanej
przez unijny program LIFE na rzecz ochrony Êrodowiska. Opisuje 21 najlepszych, pod wzgl´dem
osiàgni´ç spo∏ecznych i ekonomicznych, projektów ekologicznych. Publikacja jest dost´pna w j´zyku angielskim na stronie:
http://ec.europa.eu/environment/life/project/bestlifeenv_0506.htm

POSZUKIWANY/POSZUKIWANA
Mi´dzynarodowe partnerstwo
m∏odzie˝owe Oxfam 2007–2010
Australijska organizacja Oxfam poszukuje m∏odych aktywnych ludzi z ca∏ego Êwiata, zainteresowanych udzia∏em w trzyletnim programie
m∏odzie˝owego partnerstwa i wspó∏pracy (International Youth Partnerships). W projekcie
weêmie udzia∏ 300 osób. B´dà podnosiç swoje
umiej´tnoÊci, wymieniaç si´ wiedzà i doÊwiadczeniami. W paêdzierniku 2007 r. spotkajà si´
na oÊmiodniowym seminarium w Australii. Aplikanci powinni mieç od 18 do 25 lat, znaç angielski lub hiszpaƒski i byç zaanga˝owani w dzia∏alnoÊç na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej. O udzia∏
w projekcie mo˝na si´ ubiegaç do 31 stycznia
2007 r. Formularz aplikacyjny wraz ze szczegó∏owymi informacjami (po angielsku, francusku
i hiszpaƒsku) na stronie: www.iyp.oxfam.org

Twój Eurodesk - bezp∏atny dwumiesi´cznik Eurodesk Polska. Ukazuje si´ wraz z biuletynem Programu M¸ODZIE˚.
Przeznaczony tylko i wy∏àcznie dla organizacji m∏odzie˝owych i instytucji dzia∏ajàcych na rzecz m∏odzie˝y. Twój Eurodesk
finansowany jest ze Êrodków Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu M¸ODZIE˚.
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