Myślimy globalnie, działamy lokalnie

Granty
Projekty

Do sieci Eurodesk Polska należy kilkadziesiąt organizacji i instytucji. Wszystkie prowadzą
działalność informacyjną o charakterze europejskim i/lub młodzieżowym. Sieć działa
na dwóch poziomach – regionalnym i lokalnym. Część punktów lokalnych funkcjonuje

Inspiracje

w ramach regionalnych sieci Eurodesk Polska.
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www.eurodesk.pl

Fundusze

´´
Mobilnosc

Krajowe Biuro Eurodesk Polska

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Al. Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
Tel. 22 46 31 450

Chcesz przyłączyć się do naszej sieci?
Skontaktuj się z Krajowym Biurem
Eurodesk Polska.
Sfinansowano ze środków Komisji Europejskiej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności
za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

¸
Na poczatek
spytaj nas!

Oto Eurodesk
EURODESK TO

PROGRAM
UNII EUROPEJSKIEJ...

dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i
organizacji młodzieżowych, wspierany – finansowo
i merytorycznie – przez Komisję Europejską, Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w ramach programu Erasmus+. Krajowe
Biuro Eurodesk Polska mieści się w Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji.

EURODESK TO

MIĘDZYNARODOWA
SIEĆ

Działa w 35 krajach europejskich,
należy do niej ponad 1000 organizacji i instytucji, w tym ponad 60 w Polsce. Wszystkie
prowadzą działalność informacyjną i młodzieżową. Koordynatorem Eurodesku na poziomie
europejskim jest Eurodesk Brussels Link.
Za koordynację sieci w poszczególnych krajach
odpowiadają biura krajowe.

EURODESK TO

BŁYSKAWICZNA
INFORMACJA...

o wszystkim, co Unia Europejska oferuje
młodzieży i osobom pracującym z młodzieżą.
Edukacja, szkolenia, mobilność, fundusze, współpraca
międzynarodowa – to główne obszary naszej działalności
informacyjnej.

EURODESK TO

ADMINISTRATOR EUROPEJSKIEGO
PORTALU MŁODZIEŻOWEGO

To unijny portal dla młodzieży, którym zarządzają
krajowe biura Eurodesku. Znajdują się na nim setki
artykułów we wszystkich europejskich językach. Portal
składa się z dziewięciu działów. Trzy najważniejsze to:
praca, studia i wolontariat.

EURODESK TO

WSPARCIE DLA PROGRAMÓW
I INICJATYW UNII EUROPEJSKIEJ...

takich jak Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności
czy DiscoverEU. Informujemy o nich, szkolimy, zachęcamy
do udziału, promujemy uczestników.

Informacja niejedno ma imię

Nasza mocna strona

Odpowiadamy na pytania, przekazujemy informacje, wydajemy
publikacje, współpracujemy ze szkołami. Za pośrednictwem organizacji
należących do sieci Eurodesk błyskawicznie docieramy z informacją
do najodleglejszych zakątków Polski. I Europy.

Prowadzimy bazę programów grantowych i projektów młodzieżowych,
pomagamy znaleźć partnerów do projektów, informujemy o szkoleniach,
studiach i wolontariacie za granicą. Strona internetowa Eurodesk Polska
to nieprzepastne źródło informacji. Sprawdzonych i wiarygodnych.

NA POCZĄTEK SPYTAJ NAS!
Dlaczego Dzień Europy obchodzi się 9 maja? Jakie
są zasady występowania na ulicy w Wielkiej Brytanii? Gdzie szukać kontaktu z młodymi Niemcami?
Takie pytania zadaje młodzież. Na takie pytania
odpowiadają konsultanci Eurodesk Polska. Szybko,
krótko i na temat.

EURODESK TO

NOWOCZESNE
NARZĘDZIA

Konsultanci Eurodesku z całej
Europy mają ze sobą stały kontakt
online. Dzięki temu błyskawicznie zdobywają
i przekazują informacje. Najważniejsze z nich –
o grantach, stypendiach, konkursach – znajdują
się w naszej systematycznie aktualizowanej
bazie danych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z EUROPĄ
Chcesz przekazać informację do któregoś z europejskich krajów? Prześlij ją nam. Za pośrednictwem
setek punktów Eurodesku trafi ona do tysięcy odbiorców w całej Europie. To najbardziej skuteczny
sposób rozpowszechniania informacji o projektach,
wydarzeniach, poszukiwania partnerów. Sprawdź to!

ZACZNIJ OD LEKTURY NASZEJ BROSZURY
EURODESK TO

UNIKALNE
KNOW-HOW

Nasze działania poparte są wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu informacją. Wyszukujemy informacje,
analizujemy informacje, gromadzimy informacje, przetwarzamy informacje, udzielamy
informacji. Naszym know-how dzielimy się
z pracownikami organizacji i instytucji, które
należą do sieci Eurodesk.

Tak, jesteś Europejczykiem. Dlatego możesz bez
przeszkód wyjechać do innego unijnego kraju – na
studia, do pracy, na staż, na wolontariat. Od czego
zacząć? Od naszych publikacji: „Studiowanie to
wyzwanie”, „Na biało”, „Altruista w akcji”, „Staże
i praktyki w instytucjach międzynarodowych”,
„Międzynarodowe wymiany młodzieży”. To broszury
do szybkiej lektury.

ZAPROŚ NAS DO SZKOŁY
„Euroszanse”, „Eurowolontariat”,
„Eurostudia”, „Europraca”, „Euroaktywacja”, „Młodzież ma głos”,
„Papiery do kariery”, czyli lekcje
i warsztaty Eurodesk Polska.
Czy warto wyjechać za granicę?
Jak zdobyć pieniądze na projekt
młodzieżowy? Co Europa oferuje
młodym? Dlaczego warto być
aktywnym? Zajęcia prowadzą
konsultanci Eurodesku w całej
Polsce. Z pasją i za darmo.

CZYTAJ „TWÓJ EURODESK”
Chcesz wiedzieć, jakie sukcesy odnosi Eurodesk Polska?
W kwartalniku promocyjno-informacyjnym „Twój Eurodesk”
informujemy o wszystkich naszych działaniach. Otrzymasz go
w naszych punktach informacyjnych. Regionalnych lub lokalnych.

ODSZUKAJ ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA
Wymiany, staże, szkolenia… Na naszej stronie znajdziesz największą bazę programów grantowych
wspierających edukację, mobilność
i działalność młodzieżową. Baza
składa się z blisko 500 programów
polskich i europejskich. Dla nauczycieli, edukatorów i pracowników
młodzieżowych. Dla organizacji,
placówek edukacyjnych i instytucji.
I dla młodzieży.

ZAINSPIRUJ SIĘ
Tysiące Polaków realizuje projekty:
lokalne i międzynarodowe, indywidualne i grupowe. My je opisujemy.
Przystępnie, krótko, ciekawie. „Kibol
też przyjaciel”, „Energia ze słońca”,
„Bitwa na kroki” – takie projekty
znajdziesz w naszej bazie. To najbardziej różnorodna baza edukacyjnych
i młodzieżowych projektów zrealizowanych w ramach polskich i europejskich programów grantowych.
Szukasz inspiracji? Już znalazłeś.

WEŹ UDZIAŁ
Szukasz międzynarodowych projektów i szkoleń?
Na eurodesk.pl znajdziesz informacje o organizacjach z całej Europy poszukujących wolontariuszy,
partnerów do wymian, projektów edukacyjnych,
uczestników wydarzeń. A jeśli zapiszesz się na
newsletter „Eurokursor”, wszystkie wiadomości
dostaniesz na swoją skrzynkę e-mailową. I po
sprawie.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Nasze euronewsy to błyskawiczny przegląd działań
UE na rzecz młodzieży i pracowników młodzieżowych. Informujemy o wydarzeniach, konkursach,
grantach, nowościach wydawniczych i internetowych. Tak właśnie wygląda europejska polityka
młodzieżowa. W teorii i w praktyce.

ODKRYJ EUROPĘ BEZ GRANIC
Wolontariat, studia, praca, czyli eurodesk.pl dla
mobilnej młodzieży. Kompletne i aktualne źródła
informacji o możliwościach wolontariatu międzynarodowego, zasadach studiowania i warunkach
pracy w Europie. Myślisz o wyjeździe za granicę, ale
nie wiesz od czego zacząć? Zacznij od eurodesk.pl.

