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Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację
Samorządu Województwa Dolnośląskiego w 2009 r.

zadań

publicznych

Harmonogram
konkursów
organizowanych w
ramach komponentu
regionalnego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2009 r.
http://dolnyslask.pl/default.aspx?docId=10412&newsId=1038&templId=178

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Gmina Wrocław reprezentowana przez Prezydenta Wrocławia ogłasza z otwarty
konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie
Specjalistycznego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Osoba wskazana do
kontaktu z oferentami w sprawach formalnych, pracownik BWO: Ewa Stasikowska, email: ewa.stasikowka@um.wroc.pl, tel. 777 86 15. Cel realizacji zadania:
przeciwdziałanie przemocy oraz udzielanie wsparcia osobom znajdującym się w
sytuacji kryzysowej, w szczególności: udzielanie pomocy dzieciom i dorosłym
zagrożonym przemocą, udzielanie schronienia osobom dotkniętym przemocą w
rodzinie, zapewnienie schronienia, zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych i
bezpieczeństwa osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, szczególnie
wychowującym małoletnie dzieci, przebywających w ośrodkach stacjonarnych
całodobowych, zapewnienie kompleksowej pomocy pozwalającej na wyjście z
kryzysu osobom doświadczającym przemocy domowej, udzielanie pomocy
medycznej, psychologicznej, terapeutycznej, prawnej i socjalnej osobom
znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Termin składanie ofert - do dnia 14
grudnia 2009 roku do godz. 12:00. Więcej informacji znajduje się na stronie
http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/63d087e5-2fd7-4490-ab6c9dd788ebad17/mops%2013.11%20-862.pdf
Gmina Wrocław reprezentowana przez Prezydenta Wrocławia ogłasza otwarty
konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Upamiętnianie historii
wrocławskich kombatantów i osób represjonowanych. Cel realizacji zadania:1.
integracja międzypokoleniowa, 2. edukacja społeczna i historyczna, 3.
podtrzymywanie tradycji narodowej i obywatelskiej, 4. budowanie toŜsamości
mieszkańców Wrocławia, 5. popularyzowanie wiedzy o mniej znanej historii Polski i
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miasta Wrocławia z czasów II wojny światowej oraz okresu powojennego. Osoba
wskazana do kontaktu z oferentami: Ilona Krawczyk, adres e-mail:
ilona.krawczyk@cirs.wroclaw.pl, pl. Dominikański 6, pokój 67, tel. 071-77-24-930.
Osoba wskazana do kontaktu z oferentami w sprawach formalnych, pracownik
BWO:Ewa Bartosz, e-mail: ewa.bartosz@um.wroc.pl, tel. 777 87 21. Termin
składania ofert – do 17.12.2009 r. do godz. 12.00. Więcej informacji znajduje się na
stronie
http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/9c47fd3b-6149-4be1-90cd25b9eb8d83f7/Upami%C4%99tnianie%20historii.Konkurs%202010-CIRS-863.pdf
Gmina Wrocław reprezentowana przez Prezydenta Wrocławia ogłasza otwarty
konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i rekreacji
pn. Prowadzenie i utrzymanie zabytkowej linii tramwajowej we Wrocławiu. Cel
realizacji zadania:
wzbogacenie oferty turystycznej Wrocławia, wzbogacenie
infrastruktury technicznej poprzez wprowadzenie dodatkowego środka transportu,
ochrona zabytkowego taboru komunikacji miejskiej. Osoba wskazana do kontaktu z
oferentami: Anita Bagien - Biuro Sportu, Turystyki i Rekreacji adres e-mail:
anita.bagien@um.wroc.pl, Adres: ul. G. Zapolskiej 2/4 , pok. 333, tel. 071/777 87 60.
Osoba wskazana do kontaktu w sprawach formalnych: Aneta Markowska, e-mail:
aneta.markowska@um.wroc.pl, tel. 777 76 53. Termin składanie ofert - do dnia 30
listopada 2009 r. do godz. 12:00. Więcej informacji znajduje
się na stronie
http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/a88ae31f-9a86-4216-aa055ff03a5891cb/tramwaje%202010-856-korekta.pdf
Gmina Wrocław reprezentowana przez Prezydenta Wrocławia ogłasza otwarty
konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki
rozwiązywania problemów alkoholowych pn. Realizacja we wrocławskich
szkołach programów profilaktyki uzależnień, rekomendowanych przez
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cel realizacji
zadania: zapoznanie uczniów z zagrożeniami zdrowotnymi i społecznymi
wynikającymi z picia alkoholu, kształtowanie postawy odpowiedzialności,
asertywnego zachowania oraz motywowanie do świadomego wyboru życia wolnego
od nałogów. Osoba wskazana do kontaktu merytorycznego z oferentami: Ewelina
Zając, Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 2/4, III piętro,
adres e-mail: ewelina.zajac@um.wroc.pl , tel. 071-777-89-82. Osoba wskazana do
kontaktu z oferentami w sprawach formalnych, pracownik BWO Ewa Stasikowska,
email: ewa.stasikowska@um.wroc.pl, ul G. Zapolskiej 2/4 pok. .512 (wejście od
Teatru Polskiego) tel. 71 777 86-15. Termin składania ofert – do 10 grudnia 2009
r. do godz. 12.00. Więcej
informacji
znajduje się na
http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/5b2f2401-456b-45f9-b9140edc9820114d/konkurs%20WZD%20859_ponowiony%20822_.pdf
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Gmina Wrocław, reprezentowana przez Prezydenta Wrocławia ogłasza otwarty
konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i informacji
o destrukcyjnej działalności sekt, niektórych ruchów religijnych i
pseudoreligijnych. Cel realizacji zadania: uświadamianie i przeciwdziałanie
zagrożeniom związanym z działaniem sekt i niektórych subkultur młodzieżowych,
niesienie pomocy osobom wychodzącym z sekt i tym, których bliscy zostali przez
sekty zniewoleni, eliminacja zagrożeń patologią społeczną, poprawienie
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Osoba wskazana do kontaktu z oferentami:
Bartłomiej Bajak. Adres e-mail: bartlomiej.bajak@um.wroc.pl , pok. 201, tel. 071-77795-11. Osoba wskazana do kontaktu w sprawach formalnych: Ewa Bartosz, e-mail:
ewa.bartosz@um.wroc.pl, tel. 777 87 21. Termin składania ofert: do 7 grudnia
2009 r. do godz. 12.00. Więcej informacji znajduje
się
na
http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/8953c42f-7988-423b-bbe68ef2dec3ebf2/ogloszenie858_korekta.pdf
Gmina Wrocław reprezentowana przez Prezydenta Wrocławia ogłasza otwarty
konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: Wypoczynek zimowy dla
dzieci i młodzieży wraz z programem zachowań prozdrowotnych dot. m.in.
profilaktyki uzależnień – ZIMA W MIEŚCIE 2010. Cel realizacji zadania
publicznego zagospodarowanie czasu wolnego podczas dzieciom i młodzieży
zamieszkującym we Wrocławiu lub uczęszczającym do szkół wrocławskich podczas
przerwy zimowej, pomoc rodzicom w zorganizowaniu bezpiecznych i atrakcyjnych
form spędzania dla dzieci pozostających w mieście podczas przerwy zimowej.
umożliwienie dzieciom i młodzieży odpoczynku, zawierania przyjaźni, poznania
atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. umożliwienie dzieciom i młodzieży,
uczestniczenia w zajęciach promujących zachowania prozdrowotne, dotyczących
m.in. profilaktyki uzależnień. Osobami wskazanymi do kontaktu z oferentami są:
Monika Nowicka-Górniak, email: monika.nowicka-gorniak@um.wroc.pl tel. 777 81
30, Barbara Jonecko email: barbara.jonecko@um.wroc.pl tel. 777 76 78. Termin
składanie ofert - do dnia 3 grudnia 2009r. godz. 12.00. Więcej informacji znajduje
się na stronie http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/8060eac8-84be-40678ad8-996a18225fab/zima_857.pdf
INNE JEDNOSTKI
Konkurs na edukacyjne projekty innowacyjne (PO KL). Ministerstwo Edukacji
Narodowej ogłosiło konkurs na projekty innowacyjne w Priorytecie III Wysoka
jakość systemu oświaty Programu Kapitał Ludzki. Wnioski można składać do 4
stycznia 2010 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet III Wysoka jakość
systemu oświaty. Konkurs zamknięty nr 4/POKL/2009 na projekty innowacyjne PO
KL: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów dotyczących
m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych
oraz przedsiębiorczości”. Temat: Działania służące zwiększeniu zainteresowania
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uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kontynuacją
kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.
Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów prowadzony jest do 4
stycznia 2010 r. do godz. 14.00. Gdzie szukać informacji i wsparcia? Dokumentacja
konkursowa dostępna jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Więcej
informacji znajduje się na stronie http://efs.men.gov.pl/content/view/214/309/
Nabór do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2010.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór wniosków do
Programów na rok 2010. Pierwszy nabór trwa do 30 listopada 2009 r. Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór wniosków do Programów na rok
2010. W związku z faktem, iż w tym roku zostały zmienione zasady dotyczące
ubiegania się o środki finansowe, zwracamy uwagę na konieczność wnikliwego
zapoznania się z regulaminami Programów. Terminy składania wniosków: I nabór do dnia 30 listopada 2009 roku, II nabór - do dnia 31 marca 2010 roku (o ile
środki finansowe w danym programie bądź priorytecie nie zostaną wyczerpanie w I
naborze). Wykaz programów oraz szczegółowe informacje na stronie:
http://mk.gov.pl/po2010/ Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, adres: Ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, tel.: -,
faks: - www: http://mk.gov.pl/po2010 Informacja pochodzi ze strony
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/489576.html
Do 30 listopada 2009 r. można składać wnioski w ramach czwartej edycji
konkursu projektów dla Funduszu Wymiany Kulturalnej. Konkurs ogłosiło
właśnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, występujące jako
Operator Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego
EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wnioski mogą składać m.in.
samorządy, publiczne instytucje kultury, publiczne szkoły i uczelnie artystyczne,
organizacje pozarządowe ze sfery kultury. Wymagane jest posiadanie co najmniej
jednego partnera pochodzącego z Państw - Darczyńców, czyli Norwegii,
Liechtensteinu, Islandii, potwierdzone listem intencyjnym (lub umową partnerską).
Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej MKiDN.
Szczegółowe informacje nt. Funduszu Wymiany Kulturalnej, w tym wniosek
aplikacyjny oraz lista załączników z wymaganymi wzorami, znajdują się na stronie
www.fwk.mkidn.gov.pl Informacja
pochodzi
ze
strony
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/479573.html
Burmistrzu, prezydencie, marszałku! Konkurs na Młodzieżową Stolicę Europy
2012 to świetna okazja na promocję Twojego miasta i regionu w Europie.
Aplikacje mogą składać władze miast i regionów. W zgłoszeniu należy opisać cele
projektu, przewidywany budżet, program i metody angażowania młodzieży.
Kandydatura musi cieszyć się oficjalnym poparciem lokalnej lub regionalnej
niezależnej struktury młodzieżowej, a jeśli takiej nie ma – co najmniej kilku lokalnych
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młodzieżowych organizacji pozarządowych. Zgłoszenia można przesyłać do 25
stycznia 2010. Więcej informacji po angielsku na stronie Europejskiego Forum
Młodzieży, które prowadzi nabór. Opis programu po polsku znajduje się w bazie
Eurodesk
Polska
http://www.eurodesk.pl/index2.php?go=program_details&c_outid=PL0010000590

DOTACJE I GRANTY

Dotacje na oprogramowanie komputerowe przyznawane w ramach Programu
Technologie non-profit przez Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki. Program
Technologie non-profit jest skierowany do organizacji pozarządowych i wybranych
placówek non-profit sektora państwowego. Zasady kwalifikacji i więcej o Programie
na stronie www.technologie.org.pl Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki, tel.: 022 678
86 70, 0 512 606 569, e-mail: kgajewska@bdr.org.pl, www: http://technologie.org.pl
Konkurs ofert na realizację zadania pn. "Prowadzenie Krajowego Centrum
Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich Ofiar Handlu
Ludźmi". Na podstawie art.13 ust.l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 , poz.873 z 2004
r. z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs
ofert na realizację w okresie styczeń-marzec 2010 roku zadania publicznego:
Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i
cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi. Zadanie zostało wskazane do realizacji przez
Ministra SWiA. Zadanie dotyczy zabezpieczenia potrzeb ofiary/świadka handlu
ludźmi - obywatela polskiego lub cudzoziemca (korzystającego z wizy pobytowej w
związku z czasem na zastanowienie się lub też zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony, w związku z podjętą współpracą z właściwymi władzami). Więcej
informacji znajduje się na stronie
http://www.bip.mswia.gov.pl/portal/bip/156/18422/Konkurs_ofert_na_realizacje_zada
nia_pn_quotProwadzenie_Krajowego_Centrum_Interwe.html
Konkurs wniosków na rok 2010 - Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży,
którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do
składnia wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu wspieranie
współpracy polskiej i litewskiej młodzieży dla budowania przyjaznej
współpracy między Narodami Polski i Litwy. Poniżej znajdą Państwo ogólne
zasady konkursu wniosków, szczegółowe kryteria formalne i jakościowe
umieszczone zostały w “Przewodniku po Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany
Młodzieży. Wnioski mogą być składane przez zarejestrowane zgodnie z prawem
Polski osoby prawne, posiadające doświadczenie w dziedzinie pracy z młodzieżą.
Według formy prawnej mogą to być instytucje oświatowe, publiczne oraz organizacje
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pozarządowe. W przypadku projektów angażujących więcej niż jedną organizację
partnerską, tylko jedna organizacją może wnioskować o dofinansowanie całości
kosztów projektu w narodowej instytucji zarządzającej Polsko-Litewskiego Funduszu
Wymiany Młodzieży. Projekt powinien być oparty na ogólnych zasadach:
wnioskodawca otrzymuje wsparcie finansowe dla wszystkich uczestników projektu i
jest odpowiedzialny za właściwe ich rozdysponowanie pomiędzy partnerów projektu,
a następnie sporządzenie sprawozdania finansowego potwierdzającego ich
wydatkowanie. Niedopuszczalne jest otrzymanie podwójnego finansowania na ten
sam projekt - zasada jednostronnego dofinansowania. Organizacjom, którym
przyznane zostaną środki finansowe otrzymają zaliczkowo 100% dofinansowania.
Szczegółowe informacje na temat finansów projektu znajdą Państwo na w
“Przewodniku po Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży. Wytyczne dla
beneficjentów na rok 2010”. Wnioski należy przesyłać do dnia 18 grudnia 2009 r.
do godz. 15.00. na adres: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, ul. Mokotowska 43,
00-551 Warszawa. Pytania należy kierować mailowo bądź telefonicznie do Eweliny
Miłoń. Tel. 022 4631 419 Mail: emilon@frse.org.pl Informacja pochodzi ze strony
http://www.frse.org.pl/fundusz_polsko_litewski_konk2010
Wschód-wschód - Udział w projektach międzynarodowych. Fundacja Batorego,
Open Society Institute przyznaje dofinansowanie kosztów podróży polskich
uczestników biorących udział w projektach realizowanych w innych krajach regionu
(Europy Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej, Kaukazu).Termin składania
wniosków: Wnioski są rozpatrywane na bieżąco, należy je przesłać nie później
niż 2 tygodnie przed terminem wyjazdu. Więcej informacji na stronie:
http://www.batory.org.pl/wschod/region.htm. Szczegółowych informacji udziela
Justyna Blinowska, tel. (22) 536 02 43, e-mail: wschod@batory.org.pl
Dotacje Fundacji Kronenberga. Granty dla organizacji pozarządowych na projekty
z zakresu edukacji, kultury, sztuki i polityki społecznej. O dotacje mogą ubiegać się
fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu
terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego. Termin składania wniosków: 30
września 2009 (decyzja 25 listopada 2009), 31 marca 2010 (decyzja 17 maja 2010).
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm
Dotacje Fundacji Charlesa Stewarta Motta .Dotacje na projekty promujące budowę
społeczeństwa obywatelskiego i ochronę środowiska. Termin składania wniosków:
Wnioski można składać przez cały rok na co najmniej 4 miesiące przed
rozpoczęciem projektu. Procedura rozpatrywania wniosków trwa min. 4 miesiące.
Więcej informacji na stronie Fundacji Charlesa Stewarta Motta:
http://mott.org/about/appprocedures.aspx
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Fundacja Sorosa .Fundacja Sorosa jest siecią 29 niezależnych fundacji działających
w następujących regionach Afryka, Azja, Europa Środkowo-Wschodnia, Środkowa
Eurazja, Ameryka Łacińska i Karaiby, Rosja, Ukraina i Białoruś, Europa PołudniowoWschodnia, Turcja i Bliski Wschód, Stany Zjednoczone. Ogólnym celem działania
tych fundacji jest tworzenie w tych krajach społeczeństw otwartych, polegających na
zasadzie poszanowania prawa, demokratycznie wybranym rządzie, zróżnicowanym
społeczeństwie obywatelskim, poszanowaniu praw mniejszości oraz gospodarce
wolnorynkowej.
W sprawie terminów i procedur składania wniosków
skontaktuj się z odpowiednimi biurami Fundacji w twoim kraju. Ich spis
znajduje się pod adresem: http://www.soros.org/about/foundations.
OSI: dofinansowanie internetowych projektów partycypacyjnych. Open Society
Institute (OSI) wraz z My Society zapraszają do składania wniosków o pomoc
finansową oraz merytoryczną przy tworzeniu serwisów internetowych w
ramach konkursu Seeding Web-based Transparency and Accountability Tools
in Central & Eastern Europe. MySociety jest organizacją, która od lat zajmuje się
tworzeniem i upowszechnianiem w Wielkiej Brytanii internetowych serwisów
pobudzających i ułatwiających spontaniczną aktywność obywateli. We współpracy z
MySociety, OSI chciałaby wspierać tworzenie i działanie podobnych serwisów w
krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Dlatego oferuje wsparcie finansowe,
merytoryczne i informatyczne autorom projektów stron internetowych i aplikacji,
których celem będzie przede wszystkim wspieranie przejrzystości oraz procedur
demokratycznych w tym regionie. Stworzone dzięki środkom z OSI serwisy mają stać
się narzędziem zwiększenia zaangażowania obywateli w życie publiczne. Muszą przy
tym wykorzystywać potencjał Internetu (dwustronność komunikacji, łatwość
komunikowania itd.), a także uwzględniać lokalny kontekst. Konkurs jest skierowany
do organizacji pozarządowych, osób i grup nieformalnych z Europy Środkowej i
Wschodniej, które znają i rozumieją specyfikę Internetu oraz możliwości stosowanych
w nim technologii, a także na bieżąco śledzą działania swoich rządów i aktywność
społeczną w ich krajach. Więcej informacji, w tym zasady ubiegania się o środki oraz
formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie mySociety: http://cee.mysociety.org/
organizator: Open Society Intitute www: http://www.soros.org/ Informacja pochodzi ze
strony http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/489754.html
Rusza Akademia Orange -1,5 mln zł na granty dla organizacji realizujących
nowoczesne projekty z dziedziny edukacji kulturalnej. O grant na projekt z
zakresu edukacji kulturalnej mogą się ubiegać organizacje pozarządowe,
instytucje kultury (teatry, galerie, muzea, biblioteki, etc.), jak i placówki
oświatowe. Wszystkie dokumenty niezbędne do wzięcia udziału w Programie są
dostępne na stronie Fundacji: www.fundacja.orange.pl. Tam też znajduje się prosty
formularz, który należy wypełnić on-line i przesłać drogą elektroniczną do Fundacji do
27 listopada 2009. Ogłoszenie wyników nastąpi 21 grudnia. Organizacje będą
zrealizować swoje projekty do końca maja 2010 r. Więcej informacji udziela:
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Krzysztof Rykowski, Koordynator ds. Komunikacji i Wydarzeń Specjalnych, Fundacja
Orange. Tel. (22) 844 6065, E-mail: krzysztof.rykowski@orange-tp.com Julia
Krawczuk, Account Executive, Lighthouse Consultants. Tel. (22) 616 41 44 wew. 23,
E-mail: j.krawczuk@lh-c.pl Informacja pochodzi
ze
strony
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/492051.html
Firma Danone rozpoczyna kolejną edycję Programu Grantowego „Masz
Pomysł? Podziel się Posiłkiem!”. Na dofinansowanie w wysokości do 5000 zł będą
mogły liczyć organizacje zajmujące się minimalizacją zjawiska niedożywienia dzieci
w Polsce oraz jego skutków. Wnioski będą przyjmowane od 19 października do 4
grudnia 2009 r. Szczegółowe informacje o konkursie, jego regulamin i wniosek
grantowy dostępne są na stronie: www.podzielsieposilkiem.pl Szczegółowe
informacje o konkursie, jego regulamin i wniosek grantowy dostępne są na stronie:
www.podzielsieposilkiem.pl Organizator: Danone Sp. z o. o. , adres: ul. Redutowa
9/23, tel.: 0 503 110 220, e-mail: kontakt@podzielsieposilkiem.pl Informacja pochodzi
ze strony http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/487178.html
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Małe granty. Rząd Czech, Polski,
Słowacji i Węgier. Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera
finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej. Terminy
składania wniosków: 1 września 2009 r., 1 grudnia 2009 r. Więcej informacji:
http://www.visegradfund.org/grants.html
STEP beyond i Fundusz Roberta Cimetty. Europejska Fundacja Kultury STEP
beyond to granty podróżne dla artystów, animatorów kultury, dziennikarzy, tłumaczy i
badaczy podróżujących po Europie, w tym do Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu. Termin
nadsyłania wniosków: Wnioski należy nadsyłać 8 tygodni przed planowaną datą
podróży. Akceptacja lub odrzucenie wniosku o dofinansowanie, następuję na
podstawie formularza aplikacyjnego, dołączonej biografii i innych stosownych
informacji, w tym zaproszenia od organizacji goszczącej. Więcej szczegółów:
http://www.eurocult.org/uploads/docs/1188.pdf Email:eclaassen@eurocult.org
http://www.eurocult.org
Granty młodzieżowe Fundacji Azja-Europa. Programy fundacji ASEF mają
przyczynić się do tworzenia podstaw pod przyszłe partnerstwo i współpracę liderów
Azji i Europy poprzez zwiększenie mobilności liderów młodzieżowych z obu
kontynentów. W swoje działania ASEF angażuje młodych wolontariuszy, działaczy,
trenerów, artystów, studentów i osoby działające w stabilnych sieciach. Działania
mogą dotyczyć różnych dziedzin: edukacji, sztuki, polityki i gospodarki. Wszystkie
programy stworzone z myślą o budowie solidnych fundamentów pod budowę
długotrwałego dialogu. Mają zachęcić do instytucjonalnych kontaktów i współpracy.
Lista realizowanych projektów oraz bardziej szczegółowe informacje o nich, w tym
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zasady
uczestnictwa znajduje się na stronie:
http://www.asef.org/index.php?option=com_theme&task=view&id=3&Itemid=144
Fundusz Solidarności na rzecz Mobilności Młodzieży. Międzynarodowy Związek
Kolei (IUR) i Rada Europy ustanowili Fundusz mający na celu wspieranie mobilności
młodzieży defaworyzowanej mieszkającej w Europie. Fundusz pokrywa tylko koszty
podróży koleją grupy osób, (co najmniej 10 osób) uczestniczących w
międzynarodowych inicjatywach edukacyjnych. Wsparcie finansowe nie będzie
udzielane na podróże turystyczne. Wsparciem będą obejmowane projekty
realizowane przez grupy z co najmniej dwóch krajów. Według zasady ogólnej
aplikacje należy składać na miesiąc przez planowanym rozpoczęciem działań
projektu. Więcej informacji, a także formularze aplikacyjne, można uzyskać ze
strony Internetowej, której adres podany jest poniżej. Kontakt: Solidarity Fund for
Youth Mobility (FSMJ). Directorate of Youth and Sport, Council of Europe, 30 rue
Pierre-de-Courbertin, F-67000 Strasbourg, Tel.: +33 (0)3 88 41 26 85, Fax: +33 (0)3
90 21 49 64, Email: fsmjdjs.courrier@coe.int, http://www.eyf.coe.int/fsmj/
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Konfederacja Szwajcarska przyznaje
dotacje dla organizacji pozarządowych, instytucji sektora publicznego i prywatnego
na działania związane z bezpieczeństwem, środowiskiem i infrastrukturą, rozwojem
społecznym, sektora prywatnego i zasobów ludzkich. Więcej informacji na stronie:
http://www.programszwajcarski.gov.pl/Informacje/ Informacji udziela również Punkt
Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nt. Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy. Pytania należy kierować na adres: sppw@mrr.gov.pl
http://www.umwd.dolnyslask.pl/index.php?id=487&tx_ttnews[tt_news]=1383&tx_ttne
ws[backPid]=469&cHash=9d7efe028e
Dotacje na spotkania i współpracę partnerską polsko-niemiecką. FWPN udziela
wsparcia finansowego przedsięwzięciom, mającym na celu rozwijanie współpracy
polsko-niemieckiej. Termin składania wniosków: 1 - 2 czerwca 2009, 3 - 4 sierpnia
2009, 1 - 2 października 2009 i 1-2 grudnia 2009. Wnioski należy składać w biurze
FWPN w wymienionych powyżej terminach nie później niż 4 miesiące przed
terminem imprezy lub
wydaniem publikacji.
http://www.eurodesk.pl/index2.php?go=program_details&c_outid=PL0010000048
Trening: Międzynarodowe wymiany młodzieży niepełnosprawnej. KreisauInitiative Berlin i Fundacja "Krzyżowa" zapraszają na Międzynarodowy Trening
poświęcony metodom pracy z osobami niepełnosprawnymi podczas
międzynarodowych wymian młodzieży. Jest on przeznaczony dla osób
pracujących zawodowo z niepełnosprawnymi oraz studentów ortopedagogiki. Trening
odbędzie się w dniach 30 listopada – 5 grudnia 2009 w Krzyżowej. Nie trzeba znać
niemieckiego! Udział w zajęciach jest odpłatny. Dodatkowe informacje i zgłoszenia:
Daniel Wunderer, Kreisau-Initiative Berlin e.V., c/o Allianz , An den Treptowers 3,
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12435 Berlin, Tel.: 0049+30-53836363, e-mail: wunderer@kreisau.de, www:
www.kreisau.de

INNE
Dotacje z Chopinem. (PAP) Organizacje pozarządowe, a także inne instytucje
działające w zakresie kultury, mogą starać się o dotację na organizację wydarzeń
związanych z przygotowaniem i realizacją obchodów Roku Chopinowskiego 2010 r.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił program Fryderyk Chopin 2010 Promesa. Wnioski można składać do 30 września i 31 grudnia 2009.
http://www.mk.gov.pl/po2010/chopin.php
Fundusze na wspólne projekty szkół i organizacji z Niemiec, Izraela, Europy
Centralnej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej przyznaje niemiecka
Fundacja Pamięć Odpowiedzialność Przyszłość. Tegoroczny temat projektów
brzmi: "Prawa człowieka dziś i wczoraj". Kto może ubiegać się o fundusze: grupy
młodzieży w wieku 14-21 lat reprezentujące szkoły lub organizacje młodzieżowe z
następujących państw: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Estonia,
Izrael, Kosowo, Chorwacja, Litwa, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Polska,
Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Czechy, Ukraina, Węgry. W projekcie
musi uczestniczyć partner z Niemiec. Projekt może trwać rok i obejmować spotkania
grup trwające kilka dni. Wysokość dofinansowania: dotacja obejmuje pokrycie
kosztów związanych z realizacją projektu, zwrot kosztów podróży i pobytu grup
partnerskich. Organizatorzy oferują również wsparcie w formie indywidualnych
konsultacji i szkoleń. Termin składania wniosków: 15 stycznia 2010 r. Więcej
informacji na stronie: http://www.europeans-for-peace.de/en/index.html

Dziennikarze,
graficy,
fotografowie,
projektanci,
twórcy prezentacji
multimedialnych - mogą wziąć udział w czterech konkursach dla młodych
Europejczyków. Konkurencja jest duża, ale i nagrody atrakcyjne. Tematy
konkursów również - prywatność, praktyczne auto, prawdziwe życie
Europejczyków. Szczegóły poniżej. 90 sekund o prywatności. Prywatność jest
prawem człowieka, dbaj o nią - to temat europejskiego konkursu na prezentacje
multimedialne dla uczniów w wieku 15-19 lat. Prezentacja może być kombinacją
różnych form - tekstu, nagrania audio, wideo, animacji, obrazków itp. Nie powinna
trwać dłużej niż 90 sekund. W pierwszym etapie prace będą oceniane przez
internautów z całej Europy, więc powinny być zrozumiałe niezależnie od różnic
językowych i kulturowych. Prezentacje można przesyłać indywidualnie lub w
zespołach pracujących pod opieką nauczyciela lub lidera młodzieżowego. Termin
upływa 5 stycznia 2010. Zwycięzcy wezmą udział w ceremonii rozdania nagród w
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Brukseli, otrzymają nagrody rzeczowe oraz pieniężne przeznaczone na zakup
sprzętu dla szkoły lub klubu młodzieżowego. Konkurs jest organizowany z okazji
obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych (28 stycznia 2010). Więcej informacji
na stronie http://dpd.eun.org/web/guest/competition
Europa bez cenzury. Osiem nagród czeka na dziennikarzy i fotografów w
konkursie Youth Media Award 2009. Temat konkursu brzmi: Europa znaczy
więcej niż myślisz. Prace powinny pokazywać prawdziwy obraz Europy i życia
Europejczyków w XXI wieku. Można je zgłaszać w czterech kategoriach: tekst
dziennikarski, podcast dziennikarski, fotografia, nagranie wideo. Konkurs
przeznaczony jest dla osób w wieku 18-27 lat. Zwycięzcy wyjadą do Strasburga i
wezmą udział w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy (26-30 stycznia
2010). Laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymają komplet oprogramowania i
książki. Prace (po angielsku lub francusku) można przesyłać do 1 grudnia 2009.
Konkurs organizuje Rada Europy. Szczegółowe informacje znajdują się po angielsku
na stronie Youth Media
Award
http://www.ala.org/ala/newspresscenter/news/pressreleases2008/december2008/you
thmediaawardsannouncement.cfm
Konkurs na projekt statuetki dla Liderów Europejskiego Roku Kreatywności i
Innowacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, odpowiedzialna za organizację
w Polsce obchodów Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009,
zaprasza do udziału w konkursie na projekt statuetki dla laureatów konkursu
„Liderzy Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce”.
Konkurs skierowany jest do wszystkich twórców, artystów-plastyków, osób
kreatywnych, studentów kierunków artystycznych i uczniów szkół plastycznych. Na
projekty czekamy do 4 grudnia 2009 r. Należy je nadsyłać w formacie PDF lub JPG
na adres innowacje@frse.org.pl. Projekt, przygotowany w dowolnej technice
artystycznej, swoją symboliką nawiązywać powinien do idei Roku Kreatywności i
Innowacji. Do projektu graficznego powinien być dołączony opis techniczny oraz
kosztorys. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu na
Statuetkę, dostępnym jako załącznik do pobrania. Zapraszamy również do
zapoznania się ze stroną internetową Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji
2009 w Polsce: www.innowacje2009.pl
European Short Film Festival 2010. Wszystkich artystów, miłośników krótkich
formatów, Stowarzyszenie Guido Carletti na rzecz Solidarności zaprasza do
wzięcia udziału w III już edycji EUROPEAN SHORT FILM FESTIVAL - GUIDO
CARLETTI PRIZE, odbywającego się wiosną we włoskim mieście Pescara.
Termin nadsyłania prac: 31 grudnia 2009. Konkurs skierowany jest do twórców
filmów krótkometrażowych, zarówno fabularnych jak i dokumentalnych, videoclipów
oraz wszelkiego rodzaju video performance, poświęconych szeroko pojętej tematyce
społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem solidarności międzyludzkiej. Wszystkich
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zainteresowanych stanięciem w festiwalowe szranki, zachęcamy do odwiedzenia
strony internetowej: European Short Fiml Festival, na której znajduje się entry form,
wraz ze szczegółami dotyczącymi uczestnictwa, organizacji i przebiegu festiwalu,
nagród czekających na zwycięzców w poszczególnych kategoriach konkursowych,
jak też historia powstania Stowarzyszenia Guido Carletti na rzecz Solidarności oraz
informacje i zdjęcia z poprzednich edycji Festiwalu. Stowarzyszenie Guido Carletti na
rzecz Solidarności. Adres: via Cerrano 21, 65016 Montesilvano (PE)
tel.: (+39) 085 4452937, faks: (+39) 085
4454340,
email:giovannadeangelis@alice.it Więcej informacji znajduje się na stronie
http://www.premiocarletti.it
Dzień Europy na plakacie. Komisja Europejska organizuje konkurs dla młodych
grafików. Plakaty na temat Kocham Europę mogą być wykonane dowolną
techniką. Dozwolony jest też tekst, który się będzie na nich znajdował. W konkursie
mogą wziąć udział młodzi graficy oraz studenci grafiki urodzeni po 1985 r. Pula
nagród wynosi 4 000 euro. Zwycięski projekt będzie pełnić funkcję oficjalnego plakatu
obchodzonego 9 maja Dnia Europy. Zostanie przetłumaczony na 23 oficjalne języki
Unii Europejskiej i rozpowszechniony w 27 krajach. Prace można przesyłać do 30
listopada
2009.
Więcej
informacji
na
oficjalnej
stronie
konkursu
http://www.designeurope2010.eu/
KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Nagroda im. Karola Wielkiego dla Młodzieży. Parlament Europejski ogłosił dziś
trzecią edycję konkursu o Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży.
Nagroda przeznaczona jest dla młodych ludzi realizujących projekty promujące
zrozumienie między narodami Europy. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są
do 22 stycznia 2010 roku. Konkurs, organizowany wspólnie przez Parlament
Europejski i Fundację Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w
Akwizgranie, jest adresowany do ludzi w wieku od 16 do 30 lat, którzy realizują
projekty ułatwiające porozumienie i współpracę między obywatelami krajów
europejskich oraz budujące poczucie europejskiej tożsamości. Więcej informacji w
języku
angielskim
lub
niemieckim
znajduje
się
na
stronie
http://www.charlemagneyouthprize.eu/
http://www.karlspreis.de/
Informacja pochodzi ze strony http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/493769.html
Konkurs na ferie w górach. Czy planujesz już swoje ferie i wiesz, co ciekawego
może cię czekać? Namaluj swoje marzenia, a może zostaniesz laureatem 24.
edycji wymarzonych i wymalowanych wakacji w górach. Konkurs skierowany
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jest
do
dzieci
z
ośrodków
szkolno-wychowawczych,
świetlic
socjoterapeutycznych i domów dziecka. Fundacja Pogotowie Teatralne zaprasza
do udziału w 24. edycji konkursu „Wymarzone i wymalowane wakacje w górach”.
Konkurs skierowany jest do dzieci z ośrodków-szkolno wychowawczych, świetlic
socjoterapeutycznych i domów dziecka, które nie były jeszcze laureatami w
dotychczasowych edycjach konkursu. Wystarczy wykonać zbiorową pracę
plastyczną, dowolną techniką, w dowolnym formacie i nadesłać na adres radiowej
„Trójki” – ul. Myśliwiecka 3/5/7, PL-00977 Warszawa, z dopiskiem „wymarzone
wakacje w górach”. Czekamy na wasze prace do 31 grudnia 2009 r. Jeżeli nie
byłeś jeszcze laureatem poprzednich edycji, wymaluj i spędź wymarzone wakacje z
radiową „Trojką” w hotelu „Las” w Piechowicach. Więcej informacji na stronie
www.pogotowie-teatralne.pl
Wystartowała druga edycja konkursu fotograficznego „Przyroda Ojczysta
2009”, organizowanego przez portal popularnonaukowy www.ekologia.pl.
Czekają ciekawe nagrody, a jedynym warunkiem jest nadesłanie zdjęcia
wykonanego w Polsce. Udział w konkursie jest bezpłatny! Zdjęcia można nadsyłać
do 30 listopada, a internetowe głosowanie zakończy się 5 stycznia 2010. Strona
konkursu znajduje się pod adresem: www.przyrodaojczysta.ekologia.pl. Przed jego
uczestnikami stoi wyzwanie prezentacji tajemniczych zakątków naszego kraju lub
przedstawienie powszechnie znanych miejsc w nietuzinkowy sposób. Udział w
konkursie jest bezpłatny, a jedynym warunkiem jest zgłoszenie własnych fotografii
wykonanych na terenie Polski. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w dwóch
kategoriach wiekowych: do 18 lat i powyżej 18 lat. Po tym terminie jury wybierze od
30 do 50 fotografii, które wezmą udział w ścisłym finale - zostaną poddane ocenie
internautów. Głosowanie przez Internet potrwa do 5 stycznia 2010 roku. W każdej
kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody za trzy pierwsze miejsca. Więcej
informacji znajduje się na stronie http://www.ekologia.pl/
Impresje. Konkurs i warsztaty dla śpiewających niepełnosprawnych Fundacja
Inicjatyw na rzecz niepełnosprawnych Pro Omnibus ogłasza nabór
uczestników na XIV Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej
Międzynarodowe Impresje Artystyczne 2010. Nabór potrwa do 31 stycznia 2010
r. Festiwal to 18 dni ciężkiej, aczkolwiek owocnej pracy. Impreza składa się z
warsztatów oraz 6 koncertów z profesjonalną orkiestrą symfoniczną. W koncertach
weźmie udział 55 niepełnosprawnych uczestników z Polski oraz z zagranicy.
Wszelkie
informacje
oraz
dokumenty
do
pobrania
na
stronie:
http://www.impresje2010.fundacja.org/ Informacje kontaktowe: Fundacja PRO
OMNIBUS. Telefon (54) 283 37 01. Faks (54) 283 3885. Adres pocztowy ul. Staszica
5a,
87-720 Ciechocinek e-mail:
fundacja@proomnibus.org,
proomnibus@fundacja.org Źródło:
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www.wiadomosci24.pl/artykul/jestes_niepelnosprawny_i_umiesz_spiewac_zglos_sie
_na_106121-2--1-a.html
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. MEN, Niemieckie Ministerstwo
Edukacji. Dotacje PNWM współfinansują działania mające na celu
nawiązywanie kontaktów między młodzieżą polską i niemiecką. Warunkiem
przyznawania dotacji jest rzeczywiste spotkanie młodzieży z obu krajów.
Uczestnikami programów mogą być osoby w wieku od 12 do 26 lat. Termin składania
wniosków: Wnioski o dofinansowanie powinny być składane najpóźniej trzy
miesiące przed rozpoczęciem projektu. Kontakt Polsko Niemiecka Współpraca
Młodzieży Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży Biuro Warszawa ul. Alzacka 18
03-972 Warszawa Tel.: 22 518 89 10 Fax: 22 617 04 48 Email: biuro@pnwm.org
http://www.pnwm.org/. Więcej informacji na
stronie.
http://www.pnwm.org/html/modules.php?name=DpjwContent&pa=showpage&pid=43
&newlang=polish
Konkurs "Inny nie znaczy gorszy! Wręcz przeciwnie". Fundacja "Pomocna
Dłoń" zaprasza do udziału w konkursie literackim i plastycznym. Zaproszenie
kierowane jest do szkół podstawowych z woj. dolnośląskiego i opolskiego. Konkurs
ma na celu zmianę negatywnego i obciążonego stereotypami postrzegania
niepełnosprawności. Prace należy nadsyłać do 1 grudnia 2009 r. Tytuł konkursu
plastycznego: "Zobacz! Mój przyjaciel niepełnosprawny’’- technika dowolna.
Skierowany jest do klas I-III. Tytuł konkursu pisemnego: "Czy wiesz, jaka naprawdę
jest osoba niepełnosprawna?". Prace w postaci: opisu, wypracowania, wiersza,
własnych doznań itp. Konkurs pisemny skierowany jest do klas III-VI. Pytania w
sprawie konkursu proszę kierować pod nr tel. (74) 844 00 84, 503 098 305 lub e-mail:
serce@free.ngo.pl, despina1@wp.pl
Kreskówki, mini-dokumenty, klipy muzyczne można zgłaszać w konkursie dla
młodzieży na krótkometrażowe filmy na temat praw człowieka i spraw
społecznych. Filmy nie powinny trwać dłużej niż 20 minut. Mogą mieć dowolną
wersję językową, ale powinny mieć angielskie napisy. Uczestnicy konkursu nie mogą
mieć więcej niż 19 lat. Termin przesyłania prac: 10 grudnia 2009. Wyróżnione
nagrania zostaną pokazane na festiwalach filmowych na całym świecie. Konkurs
organizuje Międzynarodowy Festiwal Filmowy Human Rights Watch. Więcej
informacji na stronie http://www.hrw.org/en/iff/youth-producing-change/call-forsubmissions
Osiem nagród czeka na dziennikarzy i fotografów w konkursie Youth Media
Award 2009. Temat konkursu brzmi: Europa znaczy więcej niż myślisz. Prace
powinny pokazywać prawdziwy obraz Europy i życia Europejczyków w XXI wieku.
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Można je zgłaszać w czterech kategoriach: tekst dziennikarski, podcast
dziennikarski, fotografia, nagranie wideo. Konkurs przeznaczony jest dla osób w
wieku 18-27 lat. Zwycięzcy wyjadą do Strasburga i wezmą udział w Zgromadzeniu
Parlamentarnym Rady Europy (26-30 stycznia 2010). Laureaci drugiego i trzeciego
miejsca otrzymają komplet oprogramowania i książki. Prace (po angielsku lub
francusku) można przesyłać do 1 grudnia 2009. Konkurs organizuje Rada Europy.
Szczegółowe informacje znajdują się po angielsku na stronie Youth Media Award
http://www.youthmedia.eu/groups/70
Konkurs prac magisterskich dla pedagogów - edycja II/2009. Jest to druga
edycja konkursu. Konkurs skierowany jest do absolwentów i studentów wydziałów
pedagogicznych uczelni wyższych państwowych i niepaństwowych z terenu całej
Polski. Prace można składać od 1 czerwca do 31 grudnia 2009.
http://mgr.wychowawcy.wroclaw.pl
Krzywdzenie dzieci - konkurs prac magisterskich Trwa X edycja konkursu
Fundacji Dzieci Niczyje na najlepszą pracę magisterską dotyczącą
problematyki krzywdzenia dzieci. Do konkursu mogą być zgłaszane prace
empiryczne i teoretyczne dotyczące szeroko rozumianej problematyki krzywdzenia
dzieci: przemocy fizycznej wobec dzieci, krzywdzenia emocjonalnego,
wykorzystywania seksualnego oraz zaniedbywania. Prace do konkursu mogą
zgłaszać autorzy prac, promotorzy, władze wydziałów i instytutów, w których
powstają prace. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe, wyróżnienia i
nagrody rzeczowe. Termin zgłaszania prac upływa 31 grudnia 2009 r. Więcej
informacji znajduje się na stronie : http://www.fdn.pl
Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu” ogłasza konkurs dla
beneficjentów na najbardziej kreatyny i innowacyjny projekt zrealizowany w ramach
tego programu. Projekty realizowane w programie „Młodzież w działaniu” nie tylko
pomagają zmienić otaczającą rzeczywistość, rozpocząć własną działalność, zdobyć
doświadczenie, poznać rówieśników z innych krajów i ich kultury, ale również
wpływają na rozwój kreatywności u ich organizatorów i uczestników. Wiele z tych
projektów zawiera innowacyjne rozwiązania, które warto przekazać dalej. Celem
konkursu jest wyłonienie najbardziej
innowacyjnych i
kreatywnych
projektów
zrealizowanych
w programie „Młodzież w działaniu” oraz promocja
i rozpowszechnianie rezultatów tych projektów. Zgłoszenia przyjmowane są
do
końca grudnia 2009 na przygotowanym w tym celu formularzu.
http://www.mlodziez.org.pl/index.php/ida/21/?idn=428&p=1
Ogłoszono konkurs na najlepszą pracę magisterską o Europejskim Funduszu
Społecznym. Minister Rozwoju Regionalnego ogłasza „Konkurs na najlepszą pracę
magisterską o Europejskim Funduszu Społecznym". Ideą konkursu jest rozbudzenie
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w środowisku akademickim zainteresowania Funduszami Strukturalnymi, a w
szczególności pogłębienie wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym. Prace
magisterskie wraz z dodatkowymi materiałami należy przesyłać pocztą lub przesyłką
kurierską do 30 listopada 2009 roku. http://www.pozytek.gov.pl/Konkursy,725.html
Nowy Program "Młodzież w Działaniu" 2007 – 2013. Program „Młodzież w
Działaniu” rozpoczął się w 2007 i potrwa do 2013 roku. Wnioski o dofinansowanie
projektów na poziomie krajowym można składać pięć razy w roku a wnioski o
dofinansowanie projektów na poziomie europejskim można składać trzy razy w roku.
http://www.mlodziez.org.pl/index.php/ida/18?idf=234&page=1

STYPENDIA
Stypendia naukowo - badawcze UNESCO. Program stypendialny UNESCO,
obejmujący stypendia naukowo-badawcze, naukowe, oraz granty przyznawane na
podróże. Więcej informacji dotyczących terminów, procedur i planowanych imprez
można uzyskać w Komitetach Krajowych UNESCO. Ich listę można znaleźć na
stronie : http://portal.unesco.org/en/ev.php , Kontakt: UNESCO Polska Pałac Kultury
i Nauki, 7 p. 00-901 Warszawa PL, Tel.: (22) 6203355; 6203362; 6242496, Fax: (22)
620 33 62 Email: komitet@unesco.pl; l.milka@unesco.pl, http://www.unesco.pl/
prof.Jerzy Kłoczowski.
DanceWEB oferuje 65 młodym profesjonalnym tancerzom i choreografom
pochodzącym głównie z krajów europejskich możliwość uczestniczenia w
intensywnym wielonarodowym szkoleniu. Szkolenie trwa 5 tygodni. Odbywa się
każdego roku na przełomie lipca i sierpnia w Wiedniu w ramach międzynarodowego
festiwalu ImPulsTanz. uczestnicy kursu otrzymują stypendia w ramach Europejskiego
Programu Stypendialnego danceWEB. Założenia programu to swobodna wymiana
myśli i wiedzy, intensywne szkolenie, spotkania ze światowej sławy artystami. Celem
programu jest ukierunkowanie dalszej kariery jego uczestników. Stypendia
przyznawane w ramach Jardin d'Europe sš współfinansowane przez Unię Europejskš
(program kultura 2007-2013), austriackie instytucje grantodawcze oraz fudnusze
lokalne w krajach kandydatów (ale nie mogą być sponsorowane przez osoby
prywatne). Współfinansowanej z tego ostatniego źródła nie funkcjonuje jeszcze we
wszystkich krajach. Dlatego aplikanci sš zachęcani do szukania (wspólnie z Jardin
d'Europe) we własnych krajach potencjalnych instytucji współfinansujących. EWs
prawie fiinansowania warto skontaktować się z poprzednimi stypendystami
DanceWeb w swoim
kraju:
http://www.dancewebeurope.net/m_link.php?id=47&method=frame
Uczestnicy programu powinni być tancerzami i choreografami o ugruntowanych
ambicjach artystycznych, pochodzącymi z krajów europejskich i pozaeuropejskich,
najlepiej w wieku od 22 do 30 lat, z dobrą znajomością języka angielskiego. Głównym
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kryterium kwalifikacyjnym są osiągnięcia artystyczne. Termin składania wniosków: 15
grudnia
2009.
Więcej
informacji
znajduje
się
na
stronie
http://www.dancewebeurope.net DanceWEB Scholarship - Application forms
http://www.jardindeurope.eu/index.php?id=11
Program wielostronnej współpracy w dziedzinie edukacji krajów Europy
Środkowej. Oferuje udział m.in. w stażach zagranicznych, studiach
semestralnych, kursach językowych. Program CEEPUS wspiera rozwój
współpracy między uczelniami w krajach Europy Środkowej. Główną zasadą
programu jest brak transferu pieniędzy - każdy kraj zapewnia odpowiednią pulę
miesięcy stypendialnych i pokrywa koszty podróży swoich stypendystów do i z
miejsca odbywania stażu oraz koszty pobytu obcokrajowców w ramach
zadeklarowanej puli stypendialnej. Więcej informacji: szczegółowe informacje o
programie znajduje się na stronie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany
Międzynarodowej: www.buwiwm.edu.pl/wym/ceepus-info.htm
DAAD Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup
studenckich. Stypendia skierowane do grup studenckich: od 10 do 15 studentów
wszystkich kierunków od drugiego roku studiów oraz jednego nauczyciela
akademickiego. Terminy składania wniosków: 1 listopada 2009 r. - na podróże od 1
marca 2010 r., 1 lutego 2010 r. - na podróże od 1 czerwca 2010 r., 1 maja 2010 r. na
podróże
od
1
września
2010r.
Więcej
informacji na stronie:
http://www.daad.pl/imperia/md/content/warschau/gruppenreisen09neu.pdf
Stypendia Fundacji Orlenu - Dar Serca przyznaje stypendia socjalne i naukowe
dla uczniów i studentów. Z programu stypendialnego mogą korzystać studenci
studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych, którzy nie ukończyli 24 lat,
mają
trudną sytuację materialną, a równocześnie wykazują się dobrymi wynikami w nauce.
Więcej informacji na stronie: http://www.orlendarserca.pl/
Program stypendialny Francoisa Steadelina. Ten program umożliwia młodym
ludziom z organizacji społecznych lub związków zawodowych przeprowadzenie
badań i studiów dotyczących społeczno-gospodarczej sfery Wspólnoty lub z zakresu
zainteresowań Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (ESC). Uprawnionymi do
ubiegania się o stypendia są osoby pochodzące z państw członkowskich UE w wieku
od 20do 35 lat. Żadne specyficzne kwalifikacje akademickie nie są wymagane, ale
kandydaci muszą należeć do związku zawodowego, albo mieć powiązania z
sektorem społeczno - ekonomicznym. Kontakt: ESC Economic and Social Committee
- In-service training. Training office Rue Belliard 99 B- 1040 Brussels Tel.: +32 (0)2
546 90 11 Fax: +32 (0)2 513 48 93 http://eesc.europa.eu/
Stypendia Ambasadorskie. Fundacja Rotariańska przyznaje stypendia na studia,
kursy językowe i szkolenia kulturowe dla studentów po dwóch latach studiów
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akademickich lub osób z dwuletnim stażem pracy. Ambasadorski program
stypendiów jest jednym z największych międzynarodowych programów
stypendialnych finansowanych ze źródeł prywatnych. Stypendyści działają jako
"Ambasadorowie dobrej woli" i w kontaktach pomiędzy ich sponsorami, a krajami
przyjmującymi. Więcej informacji: Dokładne procedury, wniosek stypendialny
znajdują się na stronie: http://www.rotary.org.pl/rotary.php?a=stypendia Kontakt: Klub
Rotariański PL Email: jkarasinski@formator.pl http://www.rotary.org.pl Gubernator
Dystryktu.
Stypendia na szkolenia zawodowe i staże we Francji. Program stypendialny
Polsko-Francuskiego Funduszu Współpracy na szkolenia zawodowe i staże
zawodowe we Francji. Więcej informacji dla poszczególnych grup odbiorców na
stronie Funduszu:www.coop-fpf.org/?lng=pl, Kontakt: Polsko-Francuski Fundusz
Współpracy, ul. Narbutta 20/33, 02-541 Warszawa PL Tel.: +48 22 542 58 91, Fax:
+48 22 542 58 90Email: info@coop-fpf.org , http://www.coop-fpf.org/
STAŻE/PRAKTYKI/SZKOLENIA
Staże w Europejskim Centrum Fundacji. Europejskie Centrum Fundacji jest
niezależnym międzynarodowym stowarzyszeniem, którego nadrzędnym celem jest
lobbing na rzecz sektora fundacji i darczyńcy korporacyjnego. Siedziba EFC znajduje
się w Brukseli. Kandydaci ubiegający się o staż w EFC mogą pochodzić z całego
świata. Termin składania podań: Jest inny dla każdego stanowiska. Jednak wszystkie
podania powinny napłynąć przed kwietniem, w roku, w którym odbywa się staż.
Lista oferowanych praktyk znajduje się w internecie. Kontakt: EFC European
Foundation Centra, 51 rue de la Concorde, Belgium, 1050 Brussels Tel.:
+32.2.512.8938, Fax: +32.2.512.3265, Email: internship@efc.be
http://www.efc.be/jobs.asp, Azi Bairami
Praktyki w Fundacji im. Anny Lindh. Fundacja im. Anny Lindh proponuje młodym
ludziom odbycie płatnych praktyk, a tym samym wsparcie rozwoju krajowych sieci
oraz najważniejszych projektów fundacji. Praktyki trwają od 6 tygodni do 6 miesięcy.
Praktykanci odbywają praktyki w siedzibie sekretariatu fundacji w Aleksandrii oraz u
krajowych koordynatorów sieci fundacji w 35 państwach Partnerstwa EuroŚródziemnomorskiego. Listę krajowych sieci można znaleźć tutaj. Listę dostępnych
obecnie stanowisk można znaleźć tutaj: www.euromedalex.org/job-vacancies.
Zgłoszenia należy nadsyłać co najmniej miesiąc przed proponowaną datą
rozpoczęcia praktyk. Kontakt Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the
Dialogue between Cultures Bibliotheca Alexandrina P.O. Box 732 El Mansheia
Alexandria 21111 Egypt Tel.: +20 3 482 0342 Fax: +20 3 482 0471 Email:
info@euromedalex.org http://www.euromedalex.org
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Talent - program stażowy dla młodych artystów ogłoszone przez Ministerstwo
Kultury i Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Płatne staże dla bezrobotnych
absolwentów szkół artystycznych w ramach programu "Pierwsza Praca".
Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem stażysty mogą składać oferty stażu.
Staż trwa od 3 do 12 miesięcy. Termin ogłoszenia wyników naboru następuje w ciągu
dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. Więcej informacji o procedurze zgłaszania
stażysty na stronie: http://www.nck.pl/programtalent.php i bezpośrednio u Magdaleny
Kopczyńskiej tel. (22) 44 76 187, e-mail: mkopczynska@nck.pl lub Katarzyny Flery
tel. (22) 44 76 183, e-mail: kflera@nck.pl. Kontakt: Instytut A. Mickiewicza, ul.
Wiejska 12 A 00-490 Warszawa Tel.: (22) 628 24 11/13/14, Fax: (22) 628 24 16,
Email: iam@iam.pl, http://www.iam.pl
Praktyki w Parlamencie Europejskim dla osób niepełnosprawnych. Parlament
Europejski oferuje płatne praktyki osobom niepełnosprawnym. W programie praktyk
mogą uczestniczyć zarówno absolwenci studiów wyższych, jaki i osoby
nieposiadające wyższego wykształcenia. Program obejmuje pięciomiesięczne płatne
praktyki dla osób niepełnosprawnych i jest realizowany równolegle do innych
programów staży i wizyt studyjnych w Sekretariacie Parlamentu Europejskiego.
Terminy nadsyłania zgłoszeń:- 15 października (na okres od 1 marca do 15
września)- 15 maja (na okres od 1 października do 15 marca). Kontakt: European
Parliament - Traineeship Office KAD Building, Office 2C007 European Parliament L2929 Luxembourg, Tel.:
+352
4300
3697
Fax:
+352
43
00 248 82 Email: stages@europarl.europa.eu,
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147

Praktyki w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
Następny termin: 30 listopada 2009 r. Agencja Praw Podstawowych Unii
Europejskiej oferuje młodym absolwentom możliwość odbycia płatnych praktyk
trwających od trzech do pięciu miesięcy. Dzięki tym praktykom młodzi ludzie mają
okazję poznać zasady działania administracji w zakresie praw podstawowych na
szczeblu europejskim, poznać działalność Agencji Praw Podstawowych Unii
Europejskiej oraz wykorzystać w praktyce wiedze zdobytą podczas studiów. Terminy
nadsyłania zgłoszeń: 31 maja - dla praktyk rozpoczynających się 1 października do
końca lutego * 30 listopada - dla praktyk rozpoczynających się 1 marca do 31 lipca.
Kontakt: FRA Recruitment & Career Guidance European Union Agency for
Fundamental Rights (FRA), Rahlgasse 3 A 1060 Vienna Tel.: +43 (1) 580 30 – 60
Email: recruitment@fra.europa.eu, http://fra.europa.eu

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych: www.dfop.org.pl
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