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Wprowadzenie
W XXI wieku wiedza jest najcenniejszym zasobem, jaki możemy posiadać. Dlatego należy
zadbać o szeroki dostęp do niej przez edukację wszystkich grup społecznych. Konstrukcja
systemów edukacyjnych powinna prowadzić do tworzenia zasobów ludzi bardzo dobrze wykształconych, twórczych, mających szerokie kompetencje. Jest to warunek niezbędny do osiągania nie tylko postępu gospodarczego, lecz i społecznego. Edukacja zawierająca elementy
praw człowieka, działań antydyskryminacyjnych czy wzmacniających poczucie tożsamości
europejskiej z pewnością przyczyni się do kształtowania europejskiego wymiaru obywatelstwa, poszanowania godności innych osób i grup (w tym mniejszościowych), budowania społeczeństwa obywatelskiego opartego na zasadach równości i tolerancji oraz przeciwdziałania
różnym formom przemocy.
Przygotowana przez nas publikacja, składająca się z trzech podręczników dotyczących szeroko rozumianej dyskryminacji, praw człowieka oraz programów i inicjatyw europejskich kierowanych do młodzieży, ma sprawić, by wiedza na te tematy była dostępniejsza i użyteczniejsza dla nauczycieli, trenerów, uczniów oraz wszystkich zainteresowanych osób.

Jaki jest zakres tematyczny materiałów edukacyjnych?
Prezentowane materiały edukacyjne składają się z trzech zasadniczych części:
1) edukacja antydyskryminacyjna, z uwzględnieniem mowy nienawiści,
2) edukacja o prawach człowieka, w tym także prawach obywateli Unii Europejskiej (UE),
3) inicjatywy i programy UE adresowane do ludzi młodych, stworzone w celu wyrównania
szans dla młodzieży.
Każda z części podzielona jest na bloki tematyczne.
Materiały dotyczące edukacji antydyskryminacyjnej obejmują następujące zagadnienia:
1) podstawy uprzedzeń i stereotypów – omawiamy tu kluczowe dla tematu pojęcia i mechanizmy, wskazujemy źródła uprzedzeń i metody ich przezwyciężania,
2) mowę nienawiści i przemoc rówieśniczą motywowaną mową nienawiści – definiujemy tu
pojęcie mowy nienawiści oraz pojęcia pokrewne. Opisujemy sposoby przeciwdziałania tym
zjawiskom, wskazujemy akty prawne istotne dla zwalczania mowy nienawiści oraz organizacje pozarządowe działające w tym obszarze,
3) dyskryminację – wyjaśniamy pojęcie, wskazujemy akty prawne zakazujące dyskryminacji
na poziomie prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego,
4) masowe naruszenia praw człowieka – omawiamy w tej części zjawisko najcięższych przejawów dyskryminacji, a mianowicie ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, czystek etnicznych.
Materiały na temat praw człowieka zawierają treści związane z:
1) definiowaniem praw człowieka, ich klasyfikacją oraz generacjami,
2) międzynarodowymi systemami ochrony praw człowieka (wraz z ich krótką charakterysty-
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ką), ze szczególnym uwzględnieniem systemu Rady Europy,
3) ochroną praw wynikających z obywatelstwa UE – z uwzględnieniem jego genezy, katalogu
praw oraz klasyfikacji mechanizmów dochodzenia roszczeń dostępnych dla obywateli Unii.
W materiałach dotyczących inicjatyw i programów UE adresowanych do ludzi młodych, stworzonych w celu wyrównania szans dla młodzieży uwzględniano zagadnienia
dotyczące:
1) funkcjonowania programu Erasmus+ (wyselekcjonowane sektory i akcje w jego ramach),
2) wybrane inicjatywy UE (Gwarancje dla Młodzieży, Europejski Korpus Solidarności, EU Aid
Volunteers, Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców),
3) odbywania staży i możliwości rozpoczęcia kariery w instytucjach UE.

Kto może korzystać z materiałów?
Materiały edukacyjne kierowane są przede wszystkim do dwóch kategorii beneficjentów.
Pierwszą stanowią nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Drugą grupą odbiorców są trenerzy i edukatorzy, którzy na podstawie zaprezentowanych materiałów będą
mogli prowadzić szkolenia w ramach opracowanych przez siebie projektów czy działań tematycznie powiązanych z proponowanymi zagadnieniami. Materiały mogą być też wykorzystywane przez pedagogów, pracowników młodzieżowych, liderów, wolontariuszy oraz wszelkie
inne osoby zaangażowane w działalność edukacyjną.
Zachęcamy także wszystkich zainteresowanych niniejszą publikacją do korzystania z części
trenerskiej, stanowiącej oddzielny suplement. W praktyce bowiem nauczyciele, podejmując
ogromne wyzwanie, jakim jest edukacja młodych ludzi, stają się dla nich trenerami. Warto
więc wykorzystać na lekcji, choć fragmentarycznie, scenariusze przeznaczone dla trenerów
czy prezentacje multimedialne przygotowane dla nich.

Jak są skonstruowane materiały edukacyjne?
Materiały edukacyjne zostały skonstruowane według podobnego schematu. Każdy z podręczników składa się z:
• materiałów bazowych,
• uwag i sugestii dotyczących materiału bazowego,
• materiałów i narzędzi edukacyjnych,
• propozycji do dyskusji i aktywności z uczniami,
• wykazu przydatnych stron internetowych,
• wybranej literatury.
Materiały bazowe stanowią swoiste kompendium wiedzy na dany temat i dlatego przeznaczone są zarówno dla trenerów, jak i nauczycieli. Mają służyć przede wszystkim nauce
własnej lub uporządkowaniu posiadanej już wiedzy. Można je wykorzystać do przygotowania
prezentacji, pełnego wykładu lub miniwykładu. Materiały zawierają syntetyczne opisy istotnych dla bloków tematycznych zagadnień, jeśli jest to konieczne, wykazy aktów prawnych
z uwzględnieniem aktów prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego. Pragniemy podkre-
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ślić, że materiały bazowe zawierają wyselekcjonowane treści i nie wyczerpują tematu. Osoby
pragnące pogłębić wiedzę mogą skorzystać z proponowanej przez nas literatury.
Uzupełnieniem powyższych materiałów są Uwagi i sugestie dotyczące materiałów bazowych. Zawarto w nich kluczowe zagadnienia i kontrowersyjne kwestie, które często „umykają”
czytelnikowi, a jednocześnie warte są uwzględnienia w trakcie prowadzenia szkoleń, warsztatów czy lekcji. Mają przyczynić się także do pełniejszego zrozumienia treści prezentowanych
w materiałach bazowych.
W części Materiały i narzędzia edukacyjne przedstawiono krótkie opisy różnych materiałów, w tym m.in.: filmów, książek, komiksów, utworów muzycznych, wyników badań, artykułów
prasowych itp., które mogą być wykorzystywane przez nauczycieli przy omawianiu konkretnych zagadnień. Mają one ułatwić nauczycielowi dobór ewentualnych narzędzi edukacyjnych. Praca z młodzieżą wymaga obecnie stosowania innowacyjnych narzędzi dydaktycznych
i atrakcyjnych form przekazu. Młodzież oczekuje, by prowadzący zajęcia różnicowali metody
dydaktyczne i wykorzystywali odpowiednie dla danego pokolenia formy przekazu (utwory
muzyczne, krótkie filmy, memy, infografiki, gry komputerowe). Przedstawione przez nas formy ułatwiają różnicowanie przekazu do dzieci i młodzieży, a przede wszystkim umożliwiają
nabywanie wiedzy przez doświadczenie, refleksję i praktykę opierającą się na empatii. Z tego
powodu znaczna część materiałów przygotowanych dla nauczycieli została opracowana
na podstawie cyklu Kolba1 , polegającym na przechodzeniu przez cztery kolejne fazy:
1. Doświadczenie – ćwiczenia, symulacje, gry, wspólne oglądanie filmów, materiałów wizualnych, tworzenie czegoś, np. plakatów, piosenki itp.
2. Refleksję – analizowanie odczuć i wyciąganie wniosków z ćwiczenia.
3. Teorię – miniwykład, prezentacja, lektura/oglądanie i analiza badań, artykułów i publikacji
naukowych.
4. Praktykę (zastosowanie) – jak można w praktyce zastosować zdobytą wiedzę, jak odnieść
ją do mogących zaistnieć sytuacji, jak szukać rozwiązań i reagować na pojawiające się
sytuacje.

Ryc. 1. Cykl Davida A. Kolba

David A. Kolb – amerykański teoretyk metod nauczania, którego główne zainteresowania i publikacje dotyczą tak zwanego „Modelu uczenia przez doświadczenie” (Experiential Learning Model).
1
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Biorąc pod uwagę strategie uczenia i charakter uczestników, wskazane jest, aby zajęcia
obejmowały wszystkie cztery fazy. Ze względu na kołowy charakter faz w koncepcji Kolba,
nie ma znaczenia, od którego miejsca zaczniemy.
Prezentowane przez nas materiały i narzędzia stanowią jedynie wyselekcjonowane propozycje. Nie wyczerpują one katalogu pomocy dydaktycznych. Te zawarte w podręcznikach staraliśmy się zróżnicować w zakresie formy (np. filmy, książki, komiksy) oraz długości trwania
(np. filmy fabularne pełnometrażowe i krótkie filmiki). Mając świadomość, że ze względu
na obszerną formę filmy pełnometrażowe są dość trudnym do wykorzystania narzędziem dydaktycznym, szczególnie jeśli dany temat ma być zrealizowany na jednej jednostce lekcyjnej,
proponujemy przede wszystkim krótkie formy. Dłuższe formy warto wykorzystać, jeśli jest
więcej czasu lub przy okazji jakichś wydarzeń w szkole (np. obchody Dnia Praw Człowieka).
Materiał zawarty w części Propozycje do dyskusji i aktywności z uczniami zawiera scenariusze i miniscenariusze, na których podstawie nauczyciele mogą poruszyć konkretne zagadnienia dotyczące na przykład dyskryminacji, praw człowieka czy programów europejskich.
Z całą stanowczością podkreślamy, że naszym celem często nie było stworzenie scenariuszy,
według których nauczyciel przeprowadziłby pełną 45-minutową lekcję (choć i takie scenariusze znajdują się w podręcznikach). Wynikało to m.in. z tego, że istnieje bogata oferta materiałów edukacyjnych, w których można znaleźć gotowe, rozbudowane scenariusze. Z rozmów przeprowadzonych z nauczycielami dowiedzieliśmy się ponadto, że potrzebują niekiedy
krótszych form edukacyjnych, którymi mogliby wzbogacić treści wynikające z realizowanej
podstawy programowej czy omawiane na godzinie wychowawczej. Stworzenie pełnego scenariusza sprawia, że jest on najczęściej do wykorzystania na konkretnym przedmiocie (np.
historii, wiedzy o społeczeństwie, języku polskim czy obcym). Miniscenariusz, na którego realizację wystarczy poświęcić kilka minut, może wzbogacić różne lekcje. Nie wyklucza to, dzięki
wykorzystaniu kilku miniscenariuszy, zrealizowania pełnej 45-minutowej lekcji na podstawie
zaproponowanych przez nas materiałów. Z tego powodu miniscenariusze powinny być traktowane jak „puzzle”, które nauczyciel może sam poukładać, łącząc różne treści. Warto podkreślić, że nauczyciel może łączyć materiały z jednego obszaru tematycznego, rozmaitych
obszarów tematycznych z jednego podręcznika lub różnych podręczników. Daje to możliwość
wykorzystywania przez nauczyciela wielu form i narzędzi edukacyjnych oraz swobodne kreowanie scenariuszy lekcji, przez łączenie różnych treści. Na przykład, można wykorzystać
miniscenariusze z podręcznika na temat praw człowieka i wzbogacić je scenariuszami z podręcznika o dyskryminacji czy scenariusze z części dotyczącej obywatelstwa UE (podręcznik
o prawach człowieka) ze scenariuszami z podręcznika o projektach europejskich.
Staraliśmy się także, aby miniscenariusze, w miarę możliwości, mogły być wykorzystane
na różnych lekcjach, np.: języku polskim, języku angielskim, historii, wiedzy o społeczeństwie
czy godzinie wychowawczej.
Całość uzupełnia wykaz przydatnych stron internetowych oraz wybranej literatury.

O czym jest ten podręcznik?
Podręcznik Inicjatywy i programy UE adresowanych do ludzi młodych, stworzonych
w celu wyrównania szans dla młodzieży składa się z trzech części.
W pierwszej omówiono wybrane możliwości dostępne dla młodzieży w ramach programu
Erasmus+. Ze względów praktycznych zaprezentowano jedynie niektóre akcje tego mocno
9

rozbudowanego programu, będącego największym europejskim programem nakierowanym
na rozwój edukacji. Większość przedstawionych przedsięwzięć to działania z akcji 1, opierającej się na mobilnościach uczniów i kadry edukacyjnej. Zaprezentowano wymiany młodzieżowe, staże i wyjazdy edukacyjne (w celu realizacji części procesu nauczania za granicą). Krótko
przybliżono możliwości także w dziedzinie sportu.
W drugiej części skoncentrowano się na wybranych inicjatywach UE na rzecz młodzieży. W ramach poruszonych w niej tematów znajdują się Gwarancje dla Młodzieży, Europejski Korpus
Solidarności, EU Aid Volunteers, Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców. Podobnie jak w części
pierwszej, wiele z nich dostępnych jest także dla osób starszych (jak np.: EU Aid Volunteers,
czy Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców), jednak wykorzystanie ich w pracy z młodzieżą jest szczególnie wskazane. Istotne jest tutaj zaznaczenie, że podczas gdy np. Erasmus
dla Młodych Przedsiębiorców jest programem prowadzonym od wielu lat, to niektóre pozostałe stanowią nowe inicjatywy i dlatego zwłaszcza wymagają one popularyzacji.
W trzeciej części omówiono możliwości odbywania staży i rozpoczęcia kariery w instytucjach UE. Dostępne dla młodzieży narzędzia wspierające uzyskanie doświadczenia i umiejętności poruszania się w przestrzeni unijnej, niezależnie od wybranej dziedziny zawodowej,
dają szeroki zakres możliwości. Niestety, nie są one popularne wśród młodych Polaków,
którzy często rozpoczynają zdobywanie doświadczenia dopiero po zakończeniu edukacji
formalnej. W części tej przedstawiono staże w Komisji Europejskiej (tzw. staże Blue Book),
w Parlamencie Europejskim (tzw. staże Schumana) oraz pokrótce inne możliwości związane
ze stażami i praktykami w instytucjach europejskich. Naturalną konsekwencją jest przedstawienie systemu zatrudniania urzędników unijnych prowadzonego przez Europejski Urząd
Doboru Kadr (European Personnel Selection Office, EPSO). Pokrótce omówiono także rodzaje
stanowisk dostępne w ramach pozycji w administracji unijnej.
We wszystkich trzech częściach przedstawiono wykaz przydatnych stron internetowych oraz
wskazano źródła, po które warto sięgnąć w celu uzupełnienia wiedzy. Ze względu na charakter modułu, nie ma on aspiracji do bycia wyczerpującym źródłem wiedzy na temat wszystkich
dostępnych możliwości dla młodzieży. Autorzy zakładają, że jego celem jest zainteresowanie
i wyjaśnienie podstawowych założeń poszczególnych akcji i inicjatyw, a nie szczegółowe i dokładne wprowadzenie w zagadnienie. Każdy jednak element wyposażony został w odsyłacze
do dalszych źródeł, w tym przede wszystkim stron internetowych poszczególnych działań
i instytucji oraz dokładnych zasad programów. Większość opisanych elementów otrzymała praktyczne przykłady, obrazujące funkcjonowanie programów i inicjatyw, oparte na rzeczywistych sytuacjach (jak np. opis zrealizowanej wymiany młodzieżowej wraz z procesem
jej przygotowania).
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Wprowadzenie do programu Erasmus+
Program Erasmus+ jest największym programem Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji,
szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 i prawdopodobnie największym programem
edukacyjnym w historii. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się
na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat,
i jest wynikiem połączenia europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską
w latach 2007-2013. Składa się z 6 sektorów, z których każdy stwarza możliwości innego
rodzaju działań edukacyjnych i współpracy międzynarodowej.

Ryc. 2. Strona programu Erasmus+.
Źródło: www.erasmusplus.org.pl.

Działania w ramach programu wspierają rozwój młodych ludzi i kadry na wszystkich szczeblach edukacji. Projekty z zakresu edukacji szkolnej pozwalają na wyjazdy o charakterze szkoleniowym (np. kursy językowe bądź metodyczne) nauczycieli wszystkich typów szkół. Projekty
dotyczące kształcenia i szkolenia zawodowego zakładają możliwość wyjazdu na zagraniczne
staże uczniów i niedawnych absolwentów szkół zawodowych i technicznych, a także mobilność (szkolenia typu job shadowing bądź prowadzenie zajęć w zagranicznej instytucji) nauczycieli tych placówek. Wreszcie w ramach sektora Szkolnictwo Wyższe możliwe jest odbycie
części studiów na zagranicznej uczelni, uzyskanie pożyczki na studia za granicą, wspólne
programy studiów realizowane przez uczelnie z różnych krajów czy zagraniczne praktyki,
a także mobilność pracowników uczelni.
W programie przewidziano również wsparcie przedsięwzięć o charakterze edukacji pozaformalnej. W myśl zasady uczenia się przez całe życie, o dofinansowanie na wyjazdy szkoleniowe swojej kadry mogą starać się organizacje, kierujące swoje działania edukacyjne do osób
dorosłych. Program Erasmus+ Sport zachęca do międzynarodowej współpracy w zakresie
promowania kultury fizycznej i aktywnego trybu życia, wspiera partnerskie projekty na rzecz
zachęcenia do uprawiania sportu, wymiany dobrych praktyk, szkolenia kadry trenerskiej, promowania wolontariatu. Wreszcie w ramach Sektora Młodzież możliwa jest organizacja międzynarodowych wymian młodzieży, projektów Wolontariatu Europejskiego oraz przedsięwzięć
o charakterze szkoleniowym dla osób pracujących z młodzieżą.
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W niniejszym podręczniku prezentujemy wybrane akcje programu Erasmus+, które mogą
wydawać się najciekawsze z punktu widzenia młodego człowieka i stwarzać dla niego różnorodne możliwości rozwoju. Ze względu na to, że materiały zawarte w tej publikacji dotyczą przede wszystkim programów skierowanych do młodych ludzi, nie opisujemy działań,
w których mogą brać udział nauczyciele. Warto jednak zapoznać się również z tymi możliwościami przedstawionymi na stronie programu Erasmus+2.

Wymiany Młodzieży3
Na czym polegają wymiany młodzieży w programie Erasmus+?
Nie ma chyba programu, który mocniej wspierałby przedsięwzięcia realizowane przez młodzież i dla młodzieży, niż Erasmus+ i jego wymiany młodzieżowe. Dlaczego? Bo to przedsięwzięcia, których młodzi ludzie z zasady mają być nie tylko uczestnikami, ale i twórcami
– od pomysłu, poprzez opracowanie inicjatywy aż do jej realizacji. Co ważne, ich formuła
jest bardzo szeroka – w zasadzie może sięgać tak daleko, jak młodzieżowa kreatywność.
Choć podstawową zasadą jest, że wymiana młodzieżowa organizowana w ramach programu
Erasmus+ ma być projektem edukacyjnym, to tak naprawdę te spotkania młodzieży mogą
mieć dowolną tematykę: od tańca, przez dawne gry i zabawy sportowe, fotografię i multimedia, na prawach człowieka czy demokracji kończąc. Twórcy idei wymian przyjęli bowiem
założenie, że główna wartość edukacyjna tkwi w tym przypadku w samym przygotowaniu
i realizacji projektu – czyli uczeniu w praktyce, przez doświadczenie. Młodzi ludzie powinni być bowiem zaangażowani w organizację wymiany od początku, od momentu pojawienia się pomysłu, przez przygotowania, aż do samego przedsięwzięcia. Na wymianach nie
ma „trenerów” i typowych zajęć szkoleniowych. To młodzież, wspierana tylko przez liderów
czy facylitatorów, aktywnie tworzy każdy punkt programu, kreuje poszczególne działania,
dzieli się swoimi doświadczeniami i uczy od pozostałych uczestników. To młodzi ludzie przejmują odpowiedzialność za to, co dzieje się podczas projektu. Wymiana jest tu słowem
kluczem: doświadczeń, idei, wiedzy i umiejętności, pomysłów – a wszystko to żywa lekcja
doświadczeń międzynarodowych i zdolności współpracy w wielokulturowym środowisku.
Jak to wygląda w praktyce?
Wymiana młodzieży w ramach programu Erasmus+ to międzynarodowe spotkanie młodzieży
co najmniej z dwóch krajów, trwające minimum 5 i maksimum 21 dni (z wyłączeniem czasu
podróży). Wbrew nazwie, wymiana polega na spotkaniu tylko w jednym z krajów uczestniczących (zazwyczaj gospodarzem jest organizacja, która składa wniosek). Cały projekt (łącznie
z przygotowaniem i podsumowaniem samej wymiany) może trwać od 3 do 24 miesięcy.
Temat wymiany powinien zostać opracowany wspólnie przez młodych uczestników zgodnie
z ich potrzebami, zainteresowaniami i określony na etapie składania wniosku.
Organizację wymiany może poprzedzać wizyta przygotowawcza, w której biorą udział liderzy
i przedstawiciele młodzieży z uczestniczących organizacji. Na taką wizytę, która pomoże dobrze przygotować projekt, również można otrzymać dofinansowanie.
Wymiana młodzieży powinna być w całości prowadzona z wykorzystaniem metod edukacji

2
3

Serwis internetowy programu Erasmus+, www.erasmusplus.org.pl.
Wymiany Młodzieży mogą być realizowane w ramach sektora Młodzież, Akcja 1 (Key Action 1 – KA1).
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Uczestnicy
W wymianach młodzieżowych mogą brać udział młodzi ludzie w wieku od 13 do 30 lat.
Aby zorganizować wymianę, konieczne są co najmniej dwie grupy młodych ludzi z dwóch
różnych krajów (może być ich więcej) – każda mająca co najmniej 8 osób (zatem łącznie minimalna liczba uczestników wymiany to 16 osób). Maksymalnie w wymianie może wziąć udział
60 uczestników. Gdy w wymianie bierze udział młodzież z większej liczby krajów, każda grupa
powinna zawierać minimum 4 osoby (przy czym wciąż łączna liczba uczestników wymiany
powinna wynosić 16–60 osób).
Uprawnione organizacje
Aby projekt doszedł do skutku, konieczne jest zawiązanie partnerstwa między młodzieżą
z obydwu krajów. Odbywa się to zwykle przy wsparciu lokalnych organizacji, chociaż wymiany mogą być też realizowane przez grupę młodzieży niezwiązaną z żadną organizacją, tzw.
grupę nieformalną (choć, aby złożyć wniosek, powinna ona znaleźć organizację wspierającą,
która udzieli jej osobowości prawnej i konta bankowego). Takie organizacje/grupy w każdym
przypadku noszą nazwę „organizacji uczestniczących”. W wypadku wymian młodzieżowych,
organizacjami uczestniczącymi mogą być:
• organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa;
• europejska młodzieżowa organizacja pozarządowa;
• przedsiębiorstwo społeczne;
• organ publiczny na szczeblu lokalnym;
• grupa młodych osób zaangażowanych
w pracę z młodzieżą, lecz niekoniecznie
w ramach organizacji młodzieżowych
(tj. nieformalna grupa młodych osób).
Organizacje uczestniczące powinny pochodzić z tzw. krajów programu (tj. państw
UE, a także Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Turcji) lub kraju partnerskiego
sąsiadującego z krajem unijnym (z rejonu
Bałkanów, obszaru Partnerstwa Wschodniego, krajów południowego basenu Morza Śródziemnego i Rosji).
Wniosek o dotację powinien być jednak
złożony przez organizację z kraju programu. Również tylko takie organizacje mogą
wziąć na siebie rolę koordynatora projektu.
Warto tutaj skorzystać ze wsparcia organizacji pozarządowych – różnego rodzaju stowarzyszeń i fundacji, działających
w okolicy, a wspierających działania mło-

Ryc. 3. Kraje programu Erasmus+.
Źródło: opracowanie własne.
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pozaformalnej, pozwalających na uczenie przez doświadczenie i wymianę doświadczeń oraz
opierać się na zaangażowaniu młodych ludzi we wszystkie realizowane działania.
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dzieży. Być może część z nich ma już doświadczenia w realizacji projektów w ramach programu Erasmus+ i może nie tylko umożliwić formalne złożenie wniosku (co ważne szczególnie
w przypadku grupy nieformalnej młodych ludzi), ale też służyć radą i pomocą przy przygotowaniu założeń wymiany oraz samego wniosku. Organizacje te mogą również podpowiedzieć,
gdzie szukać zagranicznych partnerów albo udostępnić swoje kontakty.
Jak złożyć wniosek?
Wnioski o dotację na organizację wymian młodzieży w ramach programu Erasmus+ można
składać trzy razy w roku: zwykle na początku lutego, pod koniec kwietnia i pod koniec października (szczegółowe terminy, wraz z przewodnikiem po programie na dany rok, publikowane są na stronie programu Erasmus+ pod koniec każdego poprzedniego roku).
Aby przygotować wniosek, należy znaleźć organizację/grupę partnerską, z którą wspólnie
opracowane zostaną najważniejsze założenia, a następnie program wymiany. Wnioski składa
się jedynie za pomocą generatora online – dołączyć należy do nich jednak skany potwierdzeń
partnerskich, a przede wszystkim harmonogram dzienny wymiany (oraz inne dokumenty,
określone w przewodniku po programie). Czas oczekiwania na wyniki wynosi zwykle ok. trzech
miesięcy, a już niedługo po ich ogłoszeniu można rozpocząć działania przygotowawcze.
Przykład 1
Grupy młodzieży w wieku od 14 do 17 lat z Polski i Hiszpanii zorganizowały wymianę młodzieżową, poświęconą promowaniu postawy tolerancji i przeciwdziałaniu
wykluczeniu społecznemu. Młodzi Polacy znaleźli grupę partnerską dzięki ogłoszeniu
w internecie za pośrednictwem platformy SALTO. Następnie wspólnie ustalone zostały
najważniejsze założenia wymiany, jej tematyka, cele, program wymiany, planowany
termin i lokalizacja, podzielono się również zadaniami, w tym zajęciami do przygotowania przez obydwie grupy. Wniosek przygotowany został bezpośrednio przez liderów.
Aby poznać się wcześniej, uczestnicy z obu krajów założyli grupę na Facebooku i nagrali dla siebie nawzajem krótkie filmiki, prezentujące swoje zainteresowania. Zorganizowali również spotkanie na Skypie. Bieżące ustalenia odbywały się za pośrednictwem
Facebooka. Za kwestie organizacyjne (rezerwacja zakwaterowania, wyżywienia, zakup biletów lotniczych czy transportu lokalnego) odpowiadali liderzy z obydwu krajów,
przy wsparciu swoich organizacji.
Spotkanie odbyło się w Polsce jesienią i trwało tydzień. Podczas wymiany młodzi
ludzie brali udział w licznych grach i symulacjach, samodzielnie kręcili reportaże
nt. kraju partnera i poznawali swoje kultury i charakterystyczne smaki podczas wieczorów kulturalno-kulinarnych. Po warsztacie wprowadzającym, przeprowadzonym
przez zaproszonego specjalistę, tropili bariery architektoniczne w mieście wymiany,
utrudniające życie np. osobom z niepełnosprawnościami. Przygotowali i przeprowadzili również zajęcia dla dzieci z lokalnej świetlicy środowiskowej. Na tej podstawie
dyskutowali nad ideą wolontariatu, sposobami upowszechniania go wśród młodzieży
i przeciwdziałania wykluczeniu wśród młodych ludzi.
Wymiana przyciągnęła dodatkowo uwagę lokalnych mediów – materiał o działaniach
młodzieży nakręciła miejscowa telewizja.

16

Grupy młodzieży z Polski i Gruzji w wieku od 16 do 20 lat postanowiły zorganizować
wspólnie wymianę poświęconą promowaniu zdrowego trybu życia. Liderzy i niektórzy
uczestnicy z obydwu organizacji współpracowali już ze sobą wcześniej, wymiana miała
być kolejnym krokiem na rzecz zacieśniania tej współpracy i włączenia w nią większej
liczby osób. Temat projektu został wybrany zgodnie z potrzebami zaobserwowanymi przez młodych ludzi z obydwu krajów w swoich środowiskach, na tej podstawie
określono też cele wymiany. W kolejnym kroku zebrano zatem pomysły na program,
które następnie posłużyły uczestnikom do opracowania dokładnego harmonogramu
wymiany. Ustalili, że całe przedsięwzięcie odbędzie się w Gruzji – wniosek przygotowywany był natomiast wspólnie i składany przez organizację z Polski. Uczestnicy
podzielili się dokładnie zadaniami i poszczególnymi elementami programu do przygotowania, rozdzielili również między siebie zajęcia programowe do poprowadzenia.
Podobnie opracowany został wniosek – młodzież rozdzieliła między siebie poszczególne części aplikacji do przygotowania, a następnie przy wsparciu liderów zostały one
złożone w całość.
Wymiana odbyła się w miesiącach wakacyjnych i trwała 10 dni. Podczas spotkania
młodzież brała udział w licznych warsztatach (przygotowanych przez odpowiedzialne
osoby z poszczególnych grup) dotyczących zdrowego trybu życia (aktywności sportowej, zdrowego odżywiania się, dbania o czystość środowiska naturalnego itp.). Każdy
dzień wymiany rozpoczynał się od innej aktywności fizycznej. Jeden dzień poświęcony
został również na wyprawę w góry. Nie zabrakło także czasu na poznawanie wzajemnie swoich kultur, podczas warsztatów tematycznych i wieczorów kulturowych. Całość
przedsięwzięcia zwieńczyło zorganizowanie przez młodych ludzi festynu dla społeczności lokalnej, poświęconego zdrowemu trybowi życia.

Wolontariat Europejski4
Co to jest European Voluntary Service?
Na czym polega wolontariat, wie chyba każdy. To społeczna praca mająca pożyteczny cel
– na rzecz innych osób, społeczności lokalnej, środowiska naturalnego. Zwykle kojarzy się
ze wsparciem działań lokalnych organizacji, osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży
czy zwierząt. Ale wolontariat w wymiarze europejskim może być też wyjątkową edukacyjną
przygodą – nie tracąc nic ze swojego społecznie użytecznego znaczenia.
Wolontariat Europejski (European Voluntary Service, EVS) stwarza możliwość wyjazdu do innego kraju, by tam działać na rzecz lokalnej społeczności w ramach wybranej organizacji.
A przy tym poznawać inną kulturę, wymieniać się doświadczeniami, sprawdzić się w samodzielnym życiu za granicą, ucząc się odpowiedzialności i funkcjonowania w międzynarodowym zespole. Mówiąc w skrócie – korzystają wszyscy!

4

Wolontariat Europejski może być realizowany w ramach sektora Młodzież, Akcja 1 (Key Action 1 – KA1).
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Wolontariat europejski jest coraz popularniejszą formą spędzenia tzw. gap year – roku
przerwy między ukończeniem szkoły a rozpoczęciem studiów lub między zakończeniem studiów a rozpoczęciem pracy. Może być bowiem wyjątkową formą zdobycia
nowych doświadczeń i źródłem inspiracji do określenia dalszej drogi życiowej.
Na czym polega projekt?
W ramach projektu EVS, wolontariusz (lub grupa wolontariuszy) może wyjechać do innego
kraju na okres od 2 tygodni do 12 miesięcy (w zależności od typu projektu), by tam włączać
się w działania lokalnej organizacji. Projekty Wolontariatu Europejskiego mogą dotyczyć bardzo różnych tematów, takich jak:
• informacja i polityka młodzieżowa,
• rozwój osobisty i społeczno-oświatowy osób młodych,
• aktywność obywatelska,
• opieka społeczna,
• integracja osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych,
• środowisko,
• programy w zakresie edukacji pozaformalnej,
• media, kultura i kreatywność,
• współpraca na rzecz rozwoju.
Wolontariusze mogą zatem na przykład prowadzić zajęcia językowe dla dzieci, pracować
z osobami niepełnosprawnymi czy pomagać w renowacji parku narodowego – w zależności
od typu projektu, swoich zainteresowań i lokalnych potrzeb. Organizacja może gościć w ramach jednego projektu od 1 do 30 wolontariuszy, którzy mogą pracować samodzielnie lub
w grupie. Działania wolontariackie prowadzone są w pełnym wymiarze czasu pracy, a udział
w projekcie jest dla uczestników nieodpłatny (z wyjątkiem ewentualnych dodatkowych kosztów podróży w wypadku przekroczenia limitu ryczałtowego). W ramach programu Erasmus+
pokrywane są koszty ich udziału w przedsięwzięciu.
Typy projektów
Wolontariat europejski w ramach programu Erasmus+ przewiduje 2 typy projektów:
• wolontariat krótkoterminowy – trwający od 2 tygodni do 2 miesięcy (z wyłączeniem czasu
podróży) – taki projekt może być realizowany z udziałem minimum 10 wolontariuszy pracujących w jednej grupie lub w sytuacji, w której większość uczestników stanowi młodzież
o mniejszych szansach,
• wolontariat długoterminowy – trwający od 2 do 12 miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży) – taki projekt może obejmować od 1 do 30 wolontariuszy, pracujących samodzielnie
lub w grupie.
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W projekcie EVS mogą uczestniczyć młodzi ludzie w wieku od 17 do 30 lat, mieszkający
na stałe w kraju, w którym siedzibę ma organizacja wysyłająca. Każdy uczestnik może raz
w życiu wziąć udział w Wolontariacie Europejskim (wyjątkiem jest sytuacja, gdy młody człowiek brał udział jedynie w wolontariacie krótkoterminowym, wtedy może jeszcze wyjechać
na dodatkowy wolontariat).
Na co może liczyć wolontariusz?
Wolontariusze uczestniczący w projektach Wolontariatu Europejskiego mogą liczyć na pokrycie kosztów swojego udziału w działaniu. Należą do nich:
• koszty podróży (do wysokości określonego limitem ryczałtu),
• koszty transportu lokalnego (np. bilet miesięczny lub rower),
• koszty utrzymania (zakwaterowanie i wyżywienie lub środki na pokrycie kosztów wyżywienia),
• kieszonkowe (w zależności od kraju, od 3 do 6 euro za dzień – na przykład w Niemczech,
Hiszpani czy Włoszech jest to 5 euro, w Wielkiej Brytanii, Norwegii czy Danii – 6 euro),
• koszty ubezpieczenia.
Ponadto wolontariusze uczestniczą w przygotowaniu do wyjazdu i objęci są dodatkowym
wsparciem warsztatowym, które obejmuje:
• szkolenie przygotowawcze przed wyjazdem,
• szkolenie po przyjeździe,
• szkolenie językowe (w formie kursu językowego lub tandemu językowego),
• szkolenie śródokresowe w trakcie pobytu (w wypadku projektów wolontariatu długoterminowego),
• opiekę mentora w miejscu odbywania wolontariatu,
• regularną ewaluację,
• wsparcie w zaadaptowaniu się w kraju macierzystym po powrocie.
Uprawnione organizacje
Aby projekt doszedł do skutku, konieczne jest zawiązanie partnerstwa między organizacjami
z co najmniej dwóch krajów. Noszą one nazwę „organizacji uczestniczących”. W wypadku Wolontariatu Europejskiego organizacjami uczestniczącymi mogą być:
• organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa;
• europejska młodzieżowa organizacja pozarządowa;
• przedsiębiorstwo społeczne;
• organ publiczny na szczeblu lokalnym;
• grupa młodych osób zaangażowanych w pracę z młodzieżą, lecz niekoniecznie w ramach
organizacji młodzieżowych (tj. nieformalna grupa młodych osób).
Organizacje uczestniczące powinny pochodzić z tzw. krajów programu (tj. państw UE, a także
Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Turcji) lub kra-
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ju partnerskiego sąsiadującego z UE (z rejonu Bałkanów, obszaru Partnerstwa Wschodniego,
krajów południowego basenu Morza Śródziemnego i Rosji).
W ramach projektu jedna z organizacji odgrywa rolę organizacji wysyłającej, druga zaś przyjmującej. Dodatkowo konieczne jest wskazanie organizacji koordynującej dla całego projektu.
W wypadku wolontariatu europejskiego może to być organizacja wysyłająca lub przyjmująca albo dodatkowa organizacja, odpowiadająca za przeprowadzenie projektu we współpracy
z organizacją wysyłającą lub przyjmującą.
Wszystkie organizacje uczestniczące w projekcie muszą posiadać akredytację programu Erasmus+ przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Akredytacje wydawane są według określonych w programie zasad odpowiednio dla organizacji wysyłających, przyjmujących i koordynujących, w zależności od planowanych przez nie działań.
Jak wziąć udział w projekcie EVS?
Aby zgłosić się do projektu EVS, należy:
• nawiązać kontakt z lokalną organizacją, która ma status organizacji wysyłającej w programie EVS (można je znaleźć w bazie akredytowanych organizacji Wolontariatu Europejskiego: https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_pl). W ten sposób można dowiedzieć się o szansach wyjazdu, istniejących bądź nadchodzących projektach czy możliwości
przygotowania nowego projektu (choć w tym wypadku należy liczyć się z kilkumiesięcznym
okresem oczekiwania na decyzję) lub
• odpowiedzieć na istniejące ogłoszenie o poszukiwaniu wolontariuszy do konkretnego
projektu – to często najszybsza forma zgłoszenia się do udziału w projekcie i wyjazdu
na Wolontariat Europejski. Takie ogłoszenia publikowane są zwykle w internecie, na stronach organizacji wysyłających wolontariuszy za granicę (lista akredytowanych organizacji
dostępna jest w bazie pod wskazanym wyżej linkiem) czy na platformach typu Eurodesk lub
• skorzystać z bazy Wolontariatu Europejskiego Portalu Młodzieżowego (https://europa.eu/youth/
volunteering_pl), podając swój kraj zamieszkania, a także preferencje dotyczące kraju wyjazdu i rodzaju projektu, można wyszukać wszystkie projekty spełniające dane kryteria,
do których aktualnie prowadzony jest nabór wolontariuszy.

Staże w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego
Praktyka za granicą? Czemu nie!
Praktyki zawodowe są nieodłącznym elementem nauki w szkołach kształcenia zawodowego
– czyli głównie w technikach, szkołach zawodowych czy policealnych. Dlaczego zatem nie odbyć ich za granicą? Program Erasmus+ stwarza również taką możliwość. W ramach projektów
staży zagranicznych uczniowie szkół o charakterze zawodowym, których program nauczania
przewiduje praktykę w miejscu pracy, mogą odbyć ją również w innym kraju. Taki wyjazd
sprzyja nie tylko poznaniu firm w branży i sposobu pracy w danym zawodzie za granicą,
ale też doskonaleniu znajomości języka obcego oraz kształtowaniu postawy mobilności, samodzielności, odpowiedzialności, otwartości, funkcjonowania w środowisku wielokulturowym
– czyli zdobyciu wielu kompetencji przydatnych na rynku pracy!
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W ramach programu Erasmus+ możliwe jest odbycie praktyki w organizacji lub firmie zagranicą, a także w zagranicznej szkole (z uwzględnieniem okresu kształcenia w przedsiębiorstwie). Taki wyjazd może trwać od 2 tygodni do 12 miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży).
Przed rozpoczęciem praktyki organizacje wysyłająca i przyjmująca uczestnika opracowują
i zawierają porozumienie o programie zajęć, które określa ramowe czynności, jakie wykonuje
stażysta podczas praktyki oraz kompetencje, które mają zostać nabyte, a także sposób monitorowania efektów uczenia się i wsparcia uczestnika podczas pobytu za granicą.
W ramach projektu możliwe jest zrealizowanie obowiązkowych praktyk, przewidzianych w programie nauczania lub wyjazd na dodatkowy staż. Nie ma limitu osób w grupie,
które mogą wziąć udział w wyjeździe w jednym czasie – zależy to od potrzeb i możliwości
organizacji wysyłającej oraz przyjmującej. Zazwyczaj w wyjeździe bierze jednak udział w jednym czasie od kilku do kilkunastu osób ze szkoły w ramach jednej tury.
Uczestnicy podczas wyjazdu odbywają standardową praktykę w przedsiębiorstwie w pełnym
wymiarze czasu pracy, poznając specyfikę działania firm w danej branży. Mogą również odbyć
staż w zagranicznej placówce kształcenia zawodowego.
Podczas pobytu za granicą uczestnicy mają też możliwość poznania kultury kraju, do którego
wyjeżdżają. Mogą również uczestniczyć w dodatkowym kursie językowym.
Kto może wziąć udział?
W projektach staży w ramach programu Erasmus+ mogą wziąć udział praktykanci/stażyści
i uczniowie szkół z obszaru kształcenia i szkolenia zawodowego, których program nauczania
obejmuje praktykę w miejscu pracy. Muszą oni mieszkać w kraju, w którym siedzibę ma ich
organizacja wysyłająca. Nie ma tutaj ograniczeń wiekowych – w tego typu projektach mogą
brać udział również osoby dorosłe, jeśli uczą się w placówkach kształcenia zawodowego.
Uczestnikami projektów stażowych mogą być także niedawni absolwenci szkół zawodowych
i technicznych. Muszą oni jednak rozpocząć pobyt za granicą przed upływem roku od momentu ukończenia szkoły.
Stażystom podczas wyjazdu mogą towarzyszyć ponadto opiekunowie, wspierający ich podczas odbywania praktyki za granicą. Dotyczy to zwłaszcza osób niepełnoletnich oraz uczestników o specjalnych potrzebach (np. osób z niepełnosprawnościami).
Co mają zapewnione uczestnicy?
Praktykanci wyjeżdżający na zagraniczne staże mogą liczyć na pokrycie kosztów mobilności
w ramach programu Erasmus+. Mają zapewnione zwłaszcza:
• przejazd/przelot na miejsce odbywania stażu i z powrotem,
• utrzymanie (zakwaterowanie i wyżywienie lub kieszonkowe na pokrycie kosztów wyżywienia),
• ubezpieczenie,
• transport lokalny,
• dodatkowy program kulturowy umożliwiający poznanie kraju goszczącego (np. wycieczki,
wstępy do muzeów itp.),
• wsparcie mentora, pomagającego zaplanować i dokonać ewaluacji efektów uczenia się,
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• przygotowanie pedagogiczno-kulturowe oraz przygotowanie językowe przed wyjazdem.
Ponadto każdy uczestnik otrzymuje certyfikat udziału w stażu oraz uznawany na terenie UE
certyfikat Europass Mobilność.
Organizacje uprawnione do udziału
Realizacja projektu wymaga zawiązania porozumienia między przynajmniej jedną organizacją wysyłającą oraz przyjmującą. Możliwe jest także zaangażowanie dodatkowo organizacji
pośredniczących, czyli takich, które współpracując z daną organizacją wysyłającą, odpowiadają za kwestie organizacyjne i pośredniczą w znalezieniu bezpośrednich miejsc stażowych
dla praktykantów. Wspólnie te podmioty noszą nazwę organizacji uczestniczących. Takimi
organizacjami mogą być:
• każda organizacja publiczna lub prywatna, prowadząca działalność dotyczącą kształcenia
i szkolenia zawodowego lub
• każda organizacja publiczna lub prywatna prowadząca działalność na rynku pracy lub
w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży.
Na przykład takie organizacje mogą stanowić:
• szkoła/instytut/ośrodek prowadzący kształcenie zawodowe;
• publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwa
społeczne);
• partner społeczny lub inny przedstawiciel świata pracy, w tym izby handlowe, rzemieślnicze/
zawodowe i związki zawodowe;
• organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;
• instytut badawczy;
• fundacja;
• szkoła/instytut/ośrodek edukacyjny (na każdym poziomie, począwszy od przedszkola, a skończywszy na kształceniu na poziomie średnim II stopnia, w tym również edukacja dorosłych);
• organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa;
• instytucja prowadząca poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne;
• organ odpowiedzialny za strategie polityczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.
Nie wszystkie z nich mogą jednak składać wniosek (i jednocześnie odgrywać rolę organizacji
wysyłającej). Takie prawo przysługuje:
• organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego wysyłającej osoby uczące się i kadrę za granicę;
• koordynatorowi krajowego konsorcjum w ramach projektu mobilności (w skład takiego konsorcjum muszą wchodzić minimum 3 uprawnione organizacje z jednego kraju).
Osoby fizyczne nie mogą bezpośrednio występować z wnioskiem o dofinansowanie.
Wszystkie organizacje muszą pochodzić z krajów programu, to jest państw UE, a także Byłej
Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Turcji.
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Grupa młodzieży w wieku od 17 do 19 lat z technikum ekonomicznego wyjechała
na miesięczne praktyki do Irlandii. W ciągu tygodnia pracowali w brytyjskich firmach,
poznając ich specyfikę, zdobywając nowe umiejętności i doświadczenia oraz doskonaląc znajomość języka angielskiego. W weekendy zaś mieli okazję zwiedzać okoliczne
miejscowości, muzea, odkrywać krajobrazy w innym kraju. Dzięki noclegom u rodzin
w kraju pobytu, młodzież mogła dodatkowo poznać zwyczaje Irlandczyków i ich styl
życia, a także ćwiczyć posługiwanie się językiem angielskim.
Udział w praktykach zagranicznych dla sporej części młodych ludzi z małych miejscowości był pierwszym w życiu pobytem w innym kraju. Prócz zdobycia nowych umiejętności, tak jak na zwyczajnych praktykach, pozwolił im poznać specyfikę funkcjonowania zagranicznych przedsiębiorstw, ich kulturę pracy, a także kulturę i sposób życia
w innym kraju. Nauczył ich samodzielności i odpowiedzialności. Jednocześnie mogli
rozwinąć swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim w praktyce, pracy
i życiu codziennym.

Mobilność studentów5 (ale także doktorantów!)
Najbardziej znany program wymian międzynarodowych 17 czerwca 2017 roku obchodził
30. urodziny w Europie, a 18. w Polsce. Dzisiaj w praktyce jest to akcja dotycząca mobilności
w jednym sektorze (Szkolnictwo Wyższe) programu Erasmus+, który w związku z popularnością wcześniejszego Erasmusa otrzymał taką właśnie nazwę. W jego ramach studenci,
doktoranci i pracownicy wyższych uczelni mogą uczestniczyć w mobilnościach zagranicznych.
Mobilności studentów
W ramach programu studenci i doktoranci mogą uczestniczyć w dwóch rodzajach mobilności:
• studiach za granicą – aby zrealizować część programu studiów za granicą, na wybranej
uczelni wyższej;
• praktyce zagranicznej – polegającej na udziale w praktykach w instytucji lub przedsiębiorstwie poza granicami kraju.
Wybór uczelni zależy w każdym wypadku od umów podpisanych bezpośrednio przez uczelnię dysponującą grantem przyznanym w ramach programu. Nie ma takiego ograniczenia
w wypadku staży, w których wystarczy podpisanie jednorazowego porozumienia z instytucją
goszczącą studenta.
Uwaga! W mobilnościach mogą brać udział także absolwenci do 12 miesięcy od zakończenia
studiów.

Mobilność studentów i pracowników może być realizowana w ramach sektora Szkolnictwo Wyższe, Akcja 1
(Key Action 1 – KA1).
5
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Kapitał mobilności
Na każdym poziomie edukacji (tj. na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich)
ich uczestnicy mogą wziąć udział maksymalnie w 12 miesiącach mobilności międzynarodowej. W praktyce oznacza to, że przez cały cykl studiów mogą być za granicą przez nawet
36 miesięcy w ramach sektora Szkolnictwo Wyższe programu Erasmus+.
Dla każdego poziomu czas pobytu za granicą liczy się osobno. Jeśli, na przykład, student
weźmie udział w 4 miesiącach studiów i 3 miesiącach praktyk podczas studiów licencjackich,
to w sumie wykorzystał 7 miesięcy. Do wykorzystania ma jeszcze maksymalnie 5 miesięcy
do końca studiów na tym poziomie. Następnie liczą się one od nowa podczas studiów magisterskich. Dla osób studiujących na jednolitych studiach magisterskich kapitał mobilności
wynosi 24 miesiące.
Minimalny czas pobytu za granicą to 3 miesiące dla studiów i 2 miesiące w przypadku praktyk.
Uwaga! Do limitu liczą się także wyjazdy realizowane w poprzednich programach, tj. Socrates/Erasmus i LLP (Uczenie się przez całe życie) – Erasmus. Jeśli ktoś uczestniczył w mobilnościach (stażach lub studiach) finansowanych z tych programów, to kapitał mobilności
zmniejsza się o tyle miesięcy, ile zostało już wykorzystane, nawet jeśli było to kilka lat temu
czy na innym kierunku.
Gdzie można pojechać?
W programie uczestniczą:
• wszystkie 28 państw UE (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia,
Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta,
Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania,
Włochy),
• państwa należące do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norwegia, Islandia i Lichtenstein,
• państwa kandydujące do UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.
Oznacza to, że zarówno studia, jak i praktyki mogą być realizowane w wymienionych krajach.
Dodatkowo możliwe jest także uczestnictwo w praktykach i części studiów w krajach poza
wymienionymi. Wymaga to jednak złożenia przez uczelnię osobnego wniosku, liczba miejsc
jest mniejsza. O szczegóły warto pytać koordynatora właściwej uczelni.
Stypendia
Stypendia mają wyrównać koszty życia w swoim kraju i kraju docelowym. Tym samym nie
pokrywają one w całości kosztów pobytu. Stawki stypendialne mogą się zmieniać w kolejnych
latach, jednak od początku programu wynosiły 300, 400 lub 500 euro dla wyjazdów na studia, a 400, 500 lub 600 euro w wypadku praktyk. Ich wysokość zależy od poziomu cen kraju
docelowego.
Jak wyjechać?
Środki z programu przyznają Agencje Narodowe Programu Erasmus+ poszczególnym uczelniom. Uczelnie zaś, na podstawie przyjętych przez siebie kryteriów zgodnych z regułami programu, przyznają stypendia indywidualnie studentom i doktorantom.

24

Uczelnie mają stałych partnerów, z którymi współpracują, wysyłając i goszcząc studentów
i doktorantów. Mają oni wybór spośród dostępnych szkół partnerskich, często umowy podpisywane są dla wymiany w konkretnych kierunkach studiów. Sama procedura zgłoszenia może
się różnić, podobnie jak kryteria wyboru. O ile jednak jeszcze kilka lat temu rywalizacja o miejsca była duża, o tyle obecnie liczba porozumień partnerskich wzrosła szybciej niż mobilność
polskich studentów, dlatego niemal każdy może wyjechać, jeśli tylko ma do tego motywację.
Pożyczka na studia magisterskie

ERASMUS+ W LICZBACH: 2016

2 200 000 000

725 000

osób uczestniczyło
w mobilnościach programu

EUR

79 000

organizacji

BUDŻET

21 000

projektów

Ryc. 4. Erasmus+ w liczbach. Dane za rok 2016.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: za: https://bit.ly/2H9NkVT.

W celu zwiększenia mobilności międzynarodowej w ramach programu Erasmus+, wprowadzone zostały mechanizmy pozwalające na uzyskanie pożyczki dla osób planujących studia
w państwie innym niż ich kraj dotychczasowego zamieszkania. W założeniach warunki kredytu mają być bardzo preferencyjne: nie wymaga on poręczeń ani zabezpieczeń, oprocentowanie jest atrakcyjniejsze niż rynkowe, absolwenci mają dwa lata karencji po zakończeniu
studiów, a przed rozpoczęciem spłaty.
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W Polsce funkcję Agencji Narodowej (NA) pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Na podstawie konkursu przyznaje ona środki uczelniom. Dlatego po swoje stypendium najlepiej zgłosić się od razu do odpowiedniej jednostki na swojej uczelni. W przeważającej większości z nich
funkcjonuje dział współpracy międzynarodowej i pełnomocnicy na wydziałach lub w instytutach zajmujący się programem. Warunki naboru przyjęte przez uczelnię powinny być ogłaszane na stronach internetowych i w innych miejscach tradycyjnie służących do przekazywania
ogłoszeń dotyczących studiów.
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Dla kogo?
O pożyczkę studencką mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają wszystkie poniższe warunki:
• ukończyli co najmniej studia pierwszego stopnia (licencjackie/inżynierskie),
• zostali przyjęci na studia drugiego stopnia (magisterskie) na uczelni w innym kraju programu, posiadającej Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego,
• zamieszkują w jednym z krajów programu.
Studia drugiego stopnia, na które ubiegający się student został przyjęty, muszą prowadzić
do uzyskania dyplomu (tytułu zawodowego studiów drugiego stopnia). Pożyczka przeznaczona jest na realizację pełnego programu studiów magisterskich, dlatego nie można jej wykorzystać np. na wsparcie wyjazdu w związku z realizacją części programu studiów za granicą.
Uwaga: nie można otrzymać pożyczki na realizację studiów magisterskich w państwie,
w którym ukończono wcześniej studia licencjackie, ani w kraju naszego stałego zamieszkania. Można jednak, w wypadku gdy zamieszkujemy w innym państwie, otrzymać ją na studia
w kraju pochodzenia lub kraju, którego jesteśmy obywatelami.
Wysokość pożyczek
Wysokość pożyczek zależy od decyzji i potrzeb kredytobiorcy, którego zdolność i ocena kredytowa jest prowadzona zgodnie z procedurami bankowymi, tak jak w wypadku normalnych
kredytów i pożyczek. Niemniej jednak ustalone są maksymalne stawki w wysokości:
• 12 000 euro – dla rocznych studiów drugiego stopnia (magisterskich),
• 18 000 euro – dla studiów drugiego stopnia trwających dwa lata.
W wypadku krajów korzystających z własnej waluty, innej niż euro, kwota pożyczki jest przeliczana po ustalonym kursie na walutę lokalną.
Gdzie i jak uzyskać środki?
Wszystkie pożyczki w ramach programu mają gwarancję ze środków Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, co pozwala na otrzymanie pożyczki bez zabezpieczenia materialnego
i dodatkowych poręczeń. W praktyce aplikować należy do właściwego banku lub instytucji,
która podpisała umowę w ramach programu. Listę instytucji można znaleźć na stronie programu6.
Pożyczki udzielane są albo dla studentów wyjeżdzających z kraju albo przyjeżdzających
do niego. Pierwsza instytucja, która podpisała umowę w ramach programu, to MicroBank
w Hiszpanii, który obsługuje pożyczki zarówno dla hiszpańskich studentów wyjeżdzających
do innych krajów, jak i dla studentów z innych państw programu przyjeżdzających na studia
do Hiszpanii. Podobnie robi większość z obecnie zaangażowanych instytucji.

6

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_en.
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W ramach programu finansowane są wspólne studia organizowane przez konsorcja złożone
z uczelni funkcjonujących w co najmniej trzech różnych krajach programu, a w niektórych
wypadkach także pochodzące z państw partnerskich. Dotyczyć mogą wszystkich dyscyplin
akademickich, a specyfika zależy od propozycji uczestniczących uczelni.
Program studiów trwa od roku do dwóch, zawiera od 60, 90 lub 120 punktów ECTS.
Prowadzone kierunki zawsze muszą posiadać akredytację w każdym z krajów, w których są
realizowane. Szczegółowy rozkład zajęć i ich podział między współpracujące uczelnie może
się różnić, ale zawsze studenci mają możliwość studiowania w co najmniej dwóch krajach
w ciągu całego toku nauczania. Na koniec studiów otrzymują co najmniej dwa dyplomy uczelni uczestniczących.
Warunki uczestnictwa
Warunkiem udziału w studiach jest spełnienie wymogów krajowych dotyczących rozpoczęcia
studiów drugiego poziomu (magisterskich). W większości wypadków oznacza to wcześniejsze
uzyskanie dyplomu licencjata, niekiedy kwalifikacje mogą być uznane na podstawie odrębnych wymagań. W szczególnych wypadkach wymagane jest jedynie posiadanie tytułu z tego
samego kierunku nauczania (dotyczy to np. niektórych studiów związanych z medycyną czy
psychologią).
Studia prowadzone są zgodnie z wymogami krajów, z których pochodzą partnerzy w konsorcjum. Możliwe jest wprowadzenie odpłatności za czesne i innych opłat dodatkowych.
Wcześniejszy udział w praktykach lub stażach finansowanych przez Erasmus+ lub jego poprzedników wyklucza z możliwości otrzymania stypendium do udziału we wspólnych studiach
magisterskich Erasmus+.
Stypendia dla studentów
Oprócz środków na uruchomienie i prowadzenie programów dla uczelni, przewidziane są także środki na wsparcie uczestniczących w nich studentów, takie jak:
• dofinansowanie „czesnego” – maksymalnie 9000 euro/rok dla studentów z krajów partnerskich i/lub maksymalnie 4500 euro/rok dla studentów z krajów programu,
• dofinansowanie kosztów podróży i przeprowadzki – od 1000 do 3000 euro/rok na koszty
podróży i 1000 euro na pokrycie kosztów przeprowadzki,
• dofinansowanie do kosztów utrzymania – 1000 euro miesięcznie (maksymalnie 24 miesiące).
Nabór na poszczególne studia prowadzą uczelnie uczestniczące w konsorcjum prowadzącym
dany program. One też ustalają warunki szczegółowe udziału i terminy naborów.

7

Wspólne studia magisterskie mogą być realizowane w ramach sektora Szkolnictwo Wyższe, Akcja 1 (Key Action 1 – KA1).
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Erasmus+ Sport
Sport to fragment sektora nazwanego Projekty Centralne i Sport, będącego częścią programu
Erasmus+. Z innymi działaniami z tego sektora łączy go to, że wnioski składa się bezpośrednio do właściwej agencji w Brukseli. Nie oznacza to jednak, że nie mogą w nim uczestniczyć
polskie instytucje czy organizacje, a jedynie że wniosek musi być złożony w języku angielskim.
Szczegółowymi celami realizowanymi w ramach programu Erasmus+ w dziedzinie sportu są:
• eliminowanie transgranicznych zagrożeń dla uczciwości w sporcie, takich jak doping, ustawianie wyników zawodów sportowych i przemoc, a także wszelkiego rodzaju nietolerancji
i dyskryminacji;
• promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców;
• promowanie wolontariatu w sporcie oraz włączenia społecznego, równych szans i podnoszenia świadomości znaczenia aktywności fizycznej poprawiającej zdrowie dzięki większemu udziałowi i równemu dostępowi do sportu dla wszystkich.
Działania w tej dziedzinie mają dotyczyć sportu powszechnego i być realizowane w partnerstwie międzynarodowym. Dodatkowo mają promować powszechne uczestnictwo, rozwój
fizyczny i wolontariat.
Typy projektów
W dziedzinie sportu możliwe są trzy rodzaje projektów, różniące się wielkością partnerstwa,
czasem trwania i wielkością maksymalną grantu.
Współpraca partnerska na mniejszą skalę – zakłada udział partnerów z co najmniej 3 różnych
krajów. Projekt trwa od 12 do 24 miesięcy, maksymalny budżet to 60 000 euro.
Współpraca partnerska – zakłada udział partnerów co najmniej z 5 różnych krajów. Czas
trwania od 12 do 36 miesięcy, maksymalny budżet to 400 000 euro.
Niekomercyjne Europejskie Imprezy Sportowe – wymagany jest udział uczestników z 12 różnych krajów programu, czas trwania 12 miesięcy, maksymalny budżet to 500 000 euro.
Czas trwania dotyczy całości projektu. Same wydarzenia, rozgrywki czy spotkania mogą być
realizowane w znacznie krótszych okresach.
Przedmiotem spotkań może być dowolna forma aktywności sportowej i aktywnego trybu życia.
Nie muszą to być rozgrywki w uznanych dyscyplinach sportowych ani turnieje między drużynami sportowymi. Szczególnym wypadkiem działań w programie jest Europejski Tydzień Sportu.
Europejski Tydzień Sportu
Co roku, w drugiej połowie września (23.-30.09), odbywa się Europejski Tydzień Sportu (ETS).
W jego ramach jest wiele działań mających na celu popularyzację sportu, przede wszystkim
wśród dzieci i młodzieży. Impreza ta ma charakter zdecentralizowany i każdy może zorganizować własne wydarzenia, np. w swojej szkole lub gminie.
Każdy organizator działań związanych z ETS może ubiegać się w ramach komponentu Sport
w programie Erasmus+ o dofinansowanie jego imprezy. Warunkiem udziału w konkursie dotacyjnym jest spełnienie wymogów dotyczących formy i charakteru imprezy, wraz z dość
szczegółowym planem poszczególnych jej elementów. Niemniej jednak, warto rozważyć
udział choćby w formie partnera. Polskie organizacje są bowiem wyjątkowo niedoreprezentowane w akcji.
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W związku ze specyfiką tej części podręcznika, pragniemy zwrócić uwagę na szczególne uwarunkowania i charakter pracy z młodzieżą metodami projektowymi. W tym istotne wydaje
nam się zwłaszcza uzyskanie odpowiedniego poziomu zaangażowania młodzieży w procesie
decyzyjnym i realizacji podjętych w jego procesie działań.
1. Bardzo praktyczną, choć często spłaszczaną, koncepcję oceny partycypacji młodzieży przedstawił Roger A. Hart w swojej drabinie partycypacji młodzieży. Podczas
gdy najniższe 3 z 8 poziomów są moralnie i praktycznie nieskuteczne i mogą być szkodliwe,
to analiza wyższych poziomów pozwala na uzmysłowienie sobie rzeczywistego poziomu partycypacji naszych uczestników. Warto się z nią zapoznać i wracać do niej przed zaproponowaniem uczniom działań związanych z projektami.
Inicjatywa młodzieży, decyzje podejmowane
w partnerstwie z dorosłymi
Inicjatywa i kierownictwo młodzieży

zwiększenie
stopnia
zaangażowania

Inicjatywa dorosłych, decyzje podejmowane z młodzieżą
Decyzje dorosłych, konsultacje i informowanie młodych
Przydzielenie młodym zadań i informowanie,
jak i dlaczego są zaangażowani w dany projekt

stopnie
pozornego
zaangażowania

Uczestnictwo na pokaz – młodzi mają niewielki
lub żaden wpływ na to, co i jak robią
Dekoracja – młodzi pomagają realizować inicjatywy dorosłych
Manipulacja – dorośli wykorzystują młodzież do wsparcia
swoich projektów i udają, że są one inspirowane przez młodzież

Ryc. 5. Drabina Harta.
Źródło: opracowanie własne.

2. Stanowisko wobec Unii Europejskiej prezentowane przez uczniów podczas lekcji
może być negatywne lub roszczeniowe. Nie warto wdawać się w długie i emocjonalne
dyskusje. O wiele bardziej skuteczne wydaje nam się odnoszenie się do faktów i dekonstrukcja przekonań o wrogim charakterze czy nieskuteczności polityki unijnej.
3. Projektowanie jest obecnie koniecznym doświadczeniem dla pracy w wielu współczesnych miejscach zatrudnienia, w tym także korporacjach. Dlatego warto zaproponować ją naszym uczniom możliwie wcześnie i zachęcać do działania w wybranej aktywności.
4. Przy ewaluacji działań projektowych nie chodzi wcale o osiągnięcie założonego
celu. Samo zrozumienie procesu przygotowań i realizacji jest o wiele ważniejsze.
Koniecznie należy o tym pamiętać, a nawet przypominać już wcześniej wszystkim uczestnikom grup.
5. Młodzież błyskawicznie wyczuwa fałsz. Nie da się poprawnie przeprowadzić zajęć
bez własnego zainteresowania, a przynajmniej otwartości dla tematów omawianych na lekcji.
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Materiały i narzędzia edukacyjne

1.3. Materiały i narzędzia edukacyjne
Filmy, spoty, vlogi
Poniższe materiały prezentują przede wszystkim możliwości realizacji konkretnych działań
w ramach programu Erasmus+. Stanowić mogą inspirację zarówno do dyskusji, jak i opracowania pomysłów i realizacji własnych projektów młodzieżowych w ramach programu bądź
udziału w wyjazdach zagranicznych w różnych formach.
Nie wyczerpują one oczywiście w pełni katalogu dostępnych źródeł. Wybrane materiały
prezentują jednak w ciekawy, przystępny dla młodzieży sposób ideę programu i korzyści,
jakie można wynieść z udziału w poszczególnych przedsięwzięciach. Mogą zostać wykorzystane zarówno podczas pojedynczych aktywności z uczniami, jak i spotkań zachęcających
do udziału w akcjach realizowanych w ramach programu i planowania przez uczniów swojej
ścieżki rozwoju.

Ryc. 6. Rysunkowy przewodnik po wymianach
młodzieżowych w programie Erasmus+ (dostępny
z polskimi napisami).

Ryc. 7. Rysunkowy przewodnik po wymianach
młodzieżowych w programie Erasmus+ (dostępny
z polskimi napisami).

Źródło: https://bit.ly/2GUgdC7.

Źródło: https://bit.ly/2d06URK.

Ryc. 8. Spot promujący wymiany młodzieżowe
w ramach programu Erasmus+ (dostępny z polskimi
napisami).

Ryc. 9. Rysunkowy przewodnik po Wolontariacie
Europejskim w ramach programu Erasmus+
(dostępny z polskimi napisami).

Źródło: https://bit.ly/2fFTteZ.

Źródło: https://bit.ly/1KZ0Ctl.
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Ryc. 11. Spot prezentujący możliwości dla młodzieży
w ramach projektów Wolontariatu Europejskiego (dostępny w języku angielskim).

Źródło: https://bit.ly/2GC2BNR.

Źródło: https://bit.ly/2GS3WOu.

Ryc. 12. Spot promujący zagraniczne staże zawodowe
w ramach programu Erasmus+ (dostępny z polskimi
napisami).

Ryc. 13. Vlog prezentujący wrażenia z wyjazdu
na praktyki zagraniczne grupy młodzieży.
Źródło: https://bit.ly/2GhYIua.

Źródło: https://bit.ly/2uuTs4T.

Ryc. 14. Vlog poświęcony tematyce wyjazdu na studia
za granicą w ramach programu Erasmus+.
Źródło: https://bit.ly/2E2YncQ.

Ryc. 15. Spot promujący wyjazdy na studia w ramach
programu Erasmus+ (dostępny w języku angielskim
i francuskim).
Źródło: https://bit.ly/2GivhrL.
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Ryc. 10. Film podsumowujący przykładowy projekt
Wolontariatu Europejskiego (dostępny w języku
angielskim).

Materiały i narzędzia edukacyjne

Ryc. 16. Vlog promujący wyjazd na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ (dostępny
w języku angielskim).

Ryc. 17. Vlog promujący wyjazd na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ (dostępny w języku
angielskim).

Źródło: https://bit.ly/2J4RfR8.

Źródło: https://bit.ly/2GlP8Xj.

Ryc. 18. Spot promujący Europejski Tydzień Sportu
(dostępny w języku angielskim).

Ryc. 17. Spot promujący Europejski Tydzień Sportu.
Źródło: https://bit.ly/2E3ul8O.

Źródło: https://bit.ly/2J0ydv0.

Ryc. 18. Spot promujący Europejski Tydzień Sportu
(dostępny w języku angielskim).

Ryc. 19. Spot promujący Europejski Tydzień Sportu.
Źródło: https://bit.ly/2I8AcMs.

Źródło: https://bit.ly/2J0ydv0.
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Źródło: https://bit.ly/2GGKOoK.

Infografiki

Ryc. 21. Infografika promująca program Erasmus+.

Ryc. 22. Infografika promująca program Erasmus+.

Źródło: materiały Komisji Europejskiej,
https://bit.ly/2HuORls.

Źródło: materiały Komisji Europejskiej,
https://bit.ly/2HuORls.

Ryc. 24. Infografika promująca wyjazdy na studia
za granicą w ramach programu Erasmus+.
Ryc. 23. Infografika promująca wyjazdy na studia
za granicą w ramach programu Erasmus+.

Źródło: materiały Komisji Europejskiej,
https://bit.ly/2HuORls.

Źródło: materiały Komisji Europejskiej,
https://bit.ly/1ruulpk.

33

Materiały i narzędzia edukacyjne

Ryc. 20. Spot promujący program Erasmus+ Sport.
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Ryc. 25. Infografika promująca Europejski Tydzień
Sportu.

Ryc. 26. Infografika promująca Europejski Tydzień
Sportu.

Źródło: materiały Komisji Europejskiej,
https://bit.ly/2wQ0N0f.

Źródło: materiały Komisji Europejskiej,
https://bit.ly/2k7Oy67.
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Niniejsze materiały (miniscenariusze) można traktować niczym puzzle. Nauczyciele mogą
dość dowolnie komponować scenariusz przy wykorzystaniu poniższych zadań, pytań i tematów do dyskusji. Podstawą do realizacji lekcji pozostają narzędzia wskazane wcześniej (filmy
internetowe, infografiki, vlogi). Podane propozycje można wykorzystać m.in. na lekcjach wychowawczych, języku angielskim czy lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Warto także poniższe
propozycje połączyć z miniscenariuszami dotyczącymi obywatelstwa europejskiego, zamieszczonymi w podręczniku Prawa człowieka. Materiały edukacyjne.

Materiał 1. Międzynarodowe marzenia
1. Poproś uczniów, by na małych karteczkach samoprzylepnych wypisali pomysły na wymarzone wydarzenie młodzieżowe.
Karteczki przyklejcie na tablicy, dzieląc je na grupy tematyczne.
2. Obejrzyjcie spot promujący wymiany młodzieży w ramach programu
Erasmus+. Następnie:
• Podziel uczniów na mniejsze grupy. Poproś każdą z grup o takie przerobienie „marzenia”, aby stało się przedsięwzięciem międzynarodowym.
• Poproś każdą z grup o przedstawienie swoich pomysłów. Przeprowadźcie głosowanie na najlepsze międzynarodowe przedsięwzięcie młodzieżowe, przyznając punkty
(samoprzylepne gwiazdki, wzorowane na tych z flagi UE) poszczególnym pomysłom.
3. Przeprowadź dyskusję z uczniami na temat tego, co zmieniło w ich projektach dodanie elementu międzynarodowego.

Materiał 2. Indeks umiejętności wolontariackich
1. Zapoznaj się z publikacją Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Indeks umiejętności wolontariackich (https://bit.ly/2GEPvzq).
2. Poproś uczniów o wybranie wspólnie 12 cech, jakie ich zdaniem powinien
posiadać idealny kandydat do pracy.
Sugestia dla nauczyciela: W dużej grupie lub dla głębszego przeanalizowania tematu, ćwiczenie można przeprowadzić kilkustopniowo – najpierw poprosić uczniów,
by zrobili to samodzielnie, następnie w mniejszych grupach wybrali 12 cech spośród
proponowanych przez członków grupy, następnie z propozycji wszystkich grup wybrali
ostateczne 12 cech.
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3. Obejrzyjcie film prezentujący doświadczenia wolontariuszy EVS
(https://bit.ly/2GC2BNR), a następnie przedyskutuj z uczniami, które ze wskazanych cech można lepiej rozwinąć poprzez wolontariat międzynarodowy.
4. Porównajcie cechy wybrane przez uczniów z wykazem cech najczęściej
wymienianych przez pracodawców, zawartych w Indeksie umiejętności wolontariackich.

Materiał 3. Marzenia, pasje, motywacje
1. Zapoznaj się z publikacją Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Indeks umiejętności wolontariackich (https://bit.ly/2GEPvzq).
2. Przeprowadź z uczniami „test Herzberga”, prezentujący różne motywacje
do pracy, zawarty w publikacji.
3. Obejrzyjcie filmy: Rysunkowy przewodnik po Wolontariacie Europejskim
(https://bit.ly/2fFTteZ) oraz film podsumowujący przykładowy projekt Wolontariatu Europejskiego (https://bit.ly/2GC2BNR).
4. Zapytaj uczniów:
• Na jakie motywacje odpowiadać mogą projekty Wolontariatu Europejskiego?
• Czy mogą one być drogą do spełniania marzeń/kariery, przeżycia przygody, poznawania nowych osób, zdobycia przydatnych doświadczeń?
• Dla kogo zdaniem uczniów przeznaczone są projekty Wolontariatu Europejskiego?
Sugestia dla nauczyciela: Ćwiczenia można połączyć ze spotkaniem z wolontariuszem przebywającym w danym mieście i wspólną dyskusją o doświadczeniach i zdobytych kompetencjach. Aby znaleźć takiego wolontariusza, skontaktuj się z organizacją pozarządową działającą w twoim mieście lub okolicy, która realizuje projekty EVS.
Listę takich organizacji i ich dane kontaktowe znajdziesz w bazie akredytowanych
organizacji Wolontariatu Europejskiego.

Materiał 4. Moja droga kariery
1. Przeprowadź z uczniami „burzę mózgów” na temat tego, czym chcieliby zajmować się w przyszłości. Wypiszcie i pogrupujcie przykłady zawodów,
jakie mogą wykonywać uczniowie po danym profilu nauki.
2. Podziel uczniów na mniejsze grupy według preferowanych przez nich zawodów.
3. Poproś każdą z grup o zastanowienie się lub wyszukanie (każda grupa po-
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• Czym się wyróżniają?
• Dlaczego są liderami w branży?
• Jakie umiejętności powinni mieć młodzi ludzie, aby rozpocząć w nich pracę?
• Jak mogą się do tego przygotować?
4. Przeprowadź dyskusję z uczniami, jakie możliwości mają młodzi ludzie
na etapie nauki w szkole, aby zdobywać doświadczenia zawodowe przydatne
na zaplanowanej ścieżce kariery.
5. Obejrzyjcie spot, promujący zagraniczne praktyki zawodowe
(https://bit.ly/2uuTs4T), studia w ramach programu Erasmus+ (https://bit.ly/2GivhrL)
oraz program Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców (https://bit.ly/22emgnb).
Sugestia dla nauczyciela: Można każdej grupie pokazać spot na inny temat.
6. Poproś uczniów o wykonanie indywidualnie zadania Moja droga kariery,
wskazującego kamienie milowe, jakie mogą ich doprowadzić do wymarzonego zawodu.
Sugestia dla nauczyciela: Warto zachęcić tutaj uczniów do uwzględnienia międzynarodowych możliwości rozwoju.

Materiał 5. Euro 2020 w naszej szkole
1. Obejrzyj z uczniami spot promujący Europejski Tydzień Sportu
(https://bit.ly/2J0ydv0).
2. Podziel uczniów na grupy. Każda grupa będzie stanowiła zespół kandydujący
do organizacji „Euro 2020”. Zadaniem grup będzie przygotowanie w wybranej przez
siebie formie prezentacji poszczególnych kandydatur, zawierających program aktywności sportowych, hasło promocyjne, projekt maskotki i logo.
3. Każda z grup prezentuje swoją kandydaturę. Następnie wszyscy uczniowie
oddają głosy na najlepsze ich zdaniem kandydatury (przy czym nie można głosować
na siebie).
4. Na koniec następuje prezentacja najlepszej kandydatury.
Sugestia dla nauczyciela: Warto nadać tej części odpowiednią oprawę, stylizowaną
na ogłoszenia wyników wyboru organizatorów wielkich imprez sportowych. Nagrodą
dla zwycięskiego zespołu mogłoby być np. zorganizowanie na podstawie przygotowanego przez grupę programu Dni Sportu w szkole.
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winna mieć do dyspozycji urządzenie z dostępem do internetu) kluczowych firm
w danej branży w Polsce i za granicą. Zapytaj uczniów:

Propozycje do dyskusji i aktywności z uczniami

Materiał 6. Erasmusowe możliwości
1. Zapoznaj się z infografikami prezentującymi program Erasmus+ dostępnymi w części Materiały i narzędzia edukacyjne oraz z platformą http://kahoot.com.
2. Przeprowadź wśród uczniów quiz (każdy uczestnik powinien mieć telefon komórkowy z dostępem do internetu) nt. programu Erasmus+.
Sugestia dla nauczyciela: Pytania w ramach quizu powinny być dostosowane
do poziomu uczniów oraz poruszonej na zajęciach tematyki.
3. Przeprowadź dyskusję nt. możliwości programu Erasmus+ połączoną
z omówieniem wyników quizu.
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Więcej o programie Erasmus+:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pl
Więcej o wymianach młodzieżowych:
http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/akcja-1/
Więcej o Wolontariacie Europejskim:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/
european-voluntary-service_pl
http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-mlodziez-wolontariat
Więcej o projektach kształcenia i szkolenia zawodowego:
http://erasmusplus.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/akcja-1/
Więcej o wspólnych studiach magisterskich:
Katalog aktualnie realizowanych studiów można znaleźć na stronie:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en
Więcej informacji po polsku:
http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1/wspolne-studia-magisterskie/
Więcej informacji o pożyczkach dla studentów:
http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1/pozyczki-dla-studentow/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmusplus-master-degree-loans_en
Więcej informacji o możliwościach dla studentów (pracowników i doktorantów):
http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1/wspolpraca-z-krajami-programu/.
http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2015/07/Info_Studenci.pdf
Więcej informacji o sektorze Sport w Erasmus+:
Więcej informacji po polsku: http://erasmusplus.org.pl/projekty-centralne/sport/
Strona główna programu: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport
Europejski Tydzień Sportu w Polsce: https://etspolska.pl/
Europejski Tydzień Sportu: https://ec.europa.eu/sport/week/
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1.5. Przydatne strony internetowe

Inicjatywy
Unii Europejskiej
skierowane
do młodzieży

Gwarancje dla Młodzieży
Czym są Gwarancje dla Młodzieży?
Analizy rynku pracy pokazały, że skutki kryzysu gospodarczego miały szczególny wpływ
na ludzi młodych. Według badań unijnych instytucji na początku 2013 roku ponad 23% młodych ludzi (czyli blisko 1/4!) było bezrobotnych – to dwukrotnie więcej niż w wypadku osób
dorosłych. Te alarmujące wskaźniki sprawiły, że Komisja Europejska zdecydowała o podjęciu
specjalnych zadań na rzecz zwiększenia zatrudnienia wśród młodych ludzi.
Inicjatywa pod nazwą Gwarancje dla Młodzieży to zespół różnorodnych działań, mających
na celu wsparcie młodych ludzi na rynku pracy.
„Gwarancja dla Młodzieży” oznacza sytuację, gdy młodzi ludzie w terminie czterech
miesięcy od uzyskania statusu osoby bezrobotnej lub od zakończenia kształcenia formalnego otrzymują dobrej jakości ofertę pracy, dalszego kształcenia, przygotowania
zawodowego lub stażu. Oferta dalszego kształcenia może obejmować także dobrej
jakości programy szkoleniowe prowadzące do uzyskania uznawanych kwalifikacji zawodowych.
Działania te powinny zostać podjęte przez wszystkie państwa członkowskie UE i wdrożone
zgodnie z możliwościami i uwarunkowaniami krajowymi. Dzięki przyjętej w 2013 roku inicjatywie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, zostały one wsparte dodatkowymi, znacznymi
środkami finansowymi (w skali Polski to aż 255 mln euro).
Najważniejsze założenia Gwarancji dla Młodzieży:
• Partnerskie podejście – organy publiczne odpowiedzialne za wprowadzenie w życie Gwarancji dla Młodzieży powinny dążyć do partnerskiej współpracy służb działających na rzecz
zatrudnienia, instytucji edukacyjnych, instytucji świadczących poradnictwo zawodowe i organizacji zajmujących się wsparciem młodzieży.
Młodzi ludzie powinni mieć łatwy dostęp do kompleksowych informacji na temat możliwego
wsparcia. Szczególne znaczenie ma ścisła współpraca między instytucjami wspierającymi
młodzież w poruszaniu się po rynku pracy a pracodawcami.
Ważne, aby wszystkie działania i idee dotyczące dalszego kształtu systemu były konsultowane z młodzieżą i jej organizacjami.
• Wczesna interwencja i aktywizacja – powinny zostać opracowane skuteczne kampanie
promocyjno-informacyjne, pozwalające na dotarcie do młodzieży (szczególnie tej narażonej
na wykluczenie społeczne oraz niepracującej i nieuczącej się) i baza danych pozwalająca na wymianę informacji o młodzieży kończącej naukę dzięki sieci regionalnych punktów
kontaktowych. Lokalne instytucje zatrudnienia powinny mieć możliwość opracowywania indywidualnych planów działań i zindywidualizowanego poradnictwa i programu wsparcia,
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odpowiadającego na potrzeby młodych ludzi i pozwalającego na sprawne przeprowadzenie
ich przez ścieżkę kształcenia aż do wejścia na rynek pracy.
• Wsparcie umożliwiające integrację na rynku pracy – powinny być przygotowane programy kontynuacji kształcenia dla młodzieży przedwcześnie kończącej naukę, z uwzględnieniem dopasowania nabywanych umiejętności do potrzeb rynku pracy oraz poszerzania
kompetencji cyfrowych. Podkreślana jest konieczność promowania wśród młodzieży przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz oferowanie wsparcia w tym zakresie. Działania powinny zostać nakierowane prócz tego na obniżenie kosztów pracy, dodatkowe subsydia dla
pracodawców, decydujących się na zatrudnienie młodych ludzi, w tym szczególnie zagrożonych wykluczeniem. Dodatkowe możliwości stwarzają programy dotacyjne dla młodych
przedsiębiorców oraz wsparcie dla młodych ludzi, decydujących się na podjęcie pracy poza
dotychczasowym miejscem zamieszkania.
• Korzystanie z dostępnych funduszy unijnych – wszystkie państwa członkowskie UE
zachęcane są do optymalnego wykorzystania dostępnych funduszy, w tym szczególnie inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Działania z zakresu wprowadzenia w życie
Gwarancji dla Młodzieży powinny mieć w tym zakresie priorytet.
• Ocena i doskonalenie systemu – wszystkie działania w ramach Gwarancji dla Młodzieży
powinny być na bieżąco monitorowane i doskonalone, tak aby zapewnić ich jak największą
skuteczność. System Gwarancji powinien być na bieżąco ulepszany, na podstawie zdiagnozowanych potrzeb i dotychczasowych najlepszych praktyk.
• Sprawne wdrażanie systemu Gwarancji dla Młodzieży – powinny być możliwie najszybciej wdrażane szczególnie w tych krajach, które borykają się z największymi problemami budżetowymi i najwyższym poziomem bezrobocia wśród młodych ludzi. Powinny zostać
również integrowane z innymi programami i systemami wsparcia młodzieży.
Co obejmują polskie Gwarancje dla Młodzieży?
1) Wsparcie w poszukiwaniu pracy lub założeniu własnej firmy.
Ten segment obejmuje trzy rodzaje działań. Po pierwsze, na potrzeby osób poszukujących
pracy uruchomiony został portal internetowy8, zawierający kompendium wiedzy nt. poszukiwania pracy. Na portalu znaleźć można przewodnik z poradami, jak zabrać się za poszukiwanie pracy, poradnik na temat przygotowania CV i listu motywacyjnego czy przygotowania się
do rozmowy kwalifikacyjnej. Po drugie, młodzi ludzie poszukujący zatrudnienia mogą liczyć
na wsparcie urzędu pracy w swoim powiecie (poszerzone dzięki Gwarancjom o nowe możliwości i wsparte dodatkowymi środkami finansowymi) – skorzystanie z pośrednictwa w poszukiwaniu pracy, doradztwo czy szkolenia. Wreszcie, na potrzeby osób myślących o założeniu
własnej firmy zostały przygotowane specjalne programy: dotacje na rozpoczęcie działalności
gospodarczej i specjalny program pożyczkowy: Pierwszy biznes – wsparcie w starcie9.
2) Szkolenia i inne formy podnoszenia kompetencji.
Młodzi ludzie, którzy nie uczą się już w ramach tradycyjnego systemu szkolnego, a chcieliby
doskonalić swoje kompetencje przydatne na rynku pracy, mogą skorzystać z oferty Ochotniczego Hufca Pracy (OHP). Organizacja ta pozwala łączyć pracę z nauką (o charakterze ogólnym
8
9

http://psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/poszukiwanie-pracy-i-rekrutacja.
http://wsparciewstarcie.bgk.pl/.
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Szkolenia, staże czy nawet studia podyplomowe finansowane są oprócz tego przez urzędy
pracy dla tych młodych ludzi, którzy zdecydują się na zarejestrowanie jako bezrobotni.
3) Projekty aktywizacji na rynku pracy.
W ramach programu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej prowadzi różnorodne programy, mające na celu aktywizację młodzieży. W ich ramach, w różnorodne działania mogą zostać włączeni młodzi ludzie, którzy nie
uczą się, nie szkolą i nie pracują (Not in Employment, Education or Training, Not in Employment, Education or Training, NEET) w wieku od 15 do 29 lat. Nie muszą być oni zarejestrowani
w urzędzie pracy. Projekty tego typu pod hasłami: „Akcja aktywizacja” i „Obudź swój potencjał”
realizują też Ochotnicze Hufce Pracy.
Więcej informacji na temat programu i możliwości skorzystania z oferty poszczególnych projektów można znaleźć na stronie: http://gdm.praca.gov.pl/.

NEET - GRUPA SPOŁECZNA, OBEJMUJĄCA MŁODZIEŻ
POZOSTAJĄCĄ POZA SFERĄ ZATRUDNIENIA I EDUKACJI

Ryc. 27. Not in Employment, Education or Training. Niezatrudniony, nie w edukacji czy szkoleniu.
Źródło: opracowanie własne.

Europejski Korpus Solidarności
Czym jest Europejski Korpus Solidarności?
Europejski Korpus Solidarności to program Komisji Europejskiej, będący nową formą wspierania zaangażowania młodych ludzi w wolontariat i inne działania prospołeczne na szczeblu
europejskim, a jednocześnie zwiększania ich świadomości na temat problemów i wyzwań,
z jakimi mierzy się współczesna Europa i włączania ich w działania na rzecz ich rozwiązania.
Inicjatywa Europejskiego Korpusu Solidarności ma przyczyniać się do budowania wspólnoty europejskiej w gronie młodych ludzi, którzy są gotowi do odpowiadania na wyzwania
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i przygotowującym do zawodu) i obejmuje młodych ludzi dodatkowym wsparciem wychowawcy, który pomaga zaplanować przebieg dalszej edukacji. OHP prowadzą ponadto Młodzieżowe
Biura Pracy, Młodzieżowe Centra Kariery czy Mobilne Centra Informacji Zawodowej.
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na szczeblu międzynarodowym i angażowania się we wzajemną pomoc – zarówno wobec
sytuacji nagłych, np. klęski żywiołowe, jak i przez stałe działania na rzecz włączania społecznego, wsparcia i integracji uchodźców, promowania idei demokracji i aktywnego działania
w życiu publicznym, ochrony środowiska naturalnego i wiele innych.
Działania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności mogą być realizowane przy wsparciu
programów unijnych, takich jak:
• Erasmus+ (Wolontariat Europejski)
• Europejski Program na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych
• LIFE
• Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
• Europa dla Obywateli
• Fundusz Azylu, Migracji i Integracji
• Interreg Wolontariat Młodzieży
• Program Zdrowia Unii Europejskiej
Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z poszczególnych programów znajdują
się na ich stronach internetowych.
Misja Europejskiego Korpusu Solidarności
Europejski Korpus Solidarności skupia młodych ludzi w celu stworzenia bardziej zintegrowanego społeczeństwa, wspierania osób słabszych i reagowania na wyzwania społeczne. Młodzi ludzie, którzy chcą pomagać innym, uczyć się i rozwijać, mogą zdobyć
w nim inspirujące i rozwijające doświadczenia.
Europejski Korpus Solidarności przeznaczony jest zatem dla młodych ludzi, którzy chcą pomagać innym, włączyć się w budowę lepiej zintegrowanego, demokratycznego społeczeństwa
europejskiego i jednocześnie zdobyć niepowtarzalne doświadczenia.
Europejski Korpus Solidarności stanowić ma platformę umożliwiającą wspólne działanie dla
tych młodych ludzi, którym nie jest obojętny los wspólnej Europy i którzy prezentują aktywną
postawę wobec istotnych problemów społecznych.
Wszystkim działaniom Europejskiego Korpusu Solidarności przyświecają takie wartości, jak:
solidarność, poszanowanie godności ludzkiej i praw człowieka, równość szans, pluralizm, tolerancja, sprawiedliwość, brak dyskryminacji, poszanowanie innych kultur. Mają one prowadzić
do promowania postawy współodpowiedzialności i wzajemnego wsparcia w Europie.
Zarówno uczestnicy, jak i organizacje chcące angażować się w działania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności powinny prezentować postawę wzajemnego szacunku, zrozumienia i zaufania.
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W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności mogą być realizowane dwa główne typy projektów:
• projekty w zakresie wolontariatu – udział w wolontariacie w innym kraju trwającym
od 2 do 12 miesięcy. Wolontariusze włączają się w wybrane solidarnościowe działania organizacji, nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę, jednak mogą liczyć na pokrycie
określonych kosztów (np. podróży, zakwaterowania i wyżywienia, kieszonkowego czy szkoleń – w zależności od zasad programu, w jakim biorą udział);
• projekty w zakresie rozwoju zawodowego – praktyki, staże, przyuczenie do zawodu
lub praca w innym kraju na czas od 2 do 12 miesięcy. Uczestnicy pracują na stanowiskach
związanych z solidarnościowymi działaniami organizacji. Zatrudnieni są na umowy o pracę
na zasadach obowiązujących w danym kraju i otrzymują wynagrodzenie lub diety na pokrycie kosztów utrzymania.
Uczestnicy
Uczestnikami projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności mogą być młodzi ludzie w wieku od 18 do 30 lat (młodzież w wieku 17 lat może zarejestrować się w bazie,
jednak w momencie rozpoczęcia projektu uczestnik musi mieć ukończone 18 lat). Uczestnicy
powinni jednocześnie posiadać obywatelstwo lub legalnie przebywać w jednym z krajów UE
lub w jednym z następujących krajów: Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Islandia,
Liechtenstein, Norwegia, Turcja.
Aby włączyć się w działania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, młodzi ludzie powinni zarejestrować się w bazie korpusu, podając podstawowe informacje o sobie, wskazując
obszary, w jakich byliby zainteresowani udziałem w projekcie, działania, w jakich zdobyli dotychczas doświadczenie oraz przedziały czasowe, w jakich są dostępni i mogą zaangażować
się w proponowane działania.

WYZWANIA SPOŁECZNE

Przyjmowanie i integracja uchodźców i imigrantów
Obywatelstwo i uczestnictwo w życiu demokratycznym
Zapobieganie klęskom żywiołowym i usuwanie ich skutków
Środowisko naturalne i jego ochrona
Zdrowie i dobra kondycja
Kształcenie i szkolenie
Zatrudnienie i przedsiębiorczość
Kreatywność i kultura
Wychowanie fizyczne i sport
Ryc. 28. Wyzwania społeczne.
Źródło: opracowanie własne.
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W wypadku realizacji projektu w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, zainteresowane
organizacje mogą dotrzeć do chętnych młodych ludzi za pośrednictwem bazy korpusu i zaprosić ich do udziału w działaniach.
Organizacje
Działania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności mogą być podejmowane przez
wszystkie typy organizacji uprawnionych do korzystania z wymienionych powyżej programów.
Organizacje, chcące podjąć działania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, powinny
uzyskać dostęp do systemu PASS (The Placement Administration and Support System).
UWAGA: Organizacje posiadające akredytację w ramach Wolontariatu Europejskiego (EVS)
oraz programu Wolontariusze Pomocy UE mogą automatycznie uzyskać dostęp do systemu
za pomocą posiadanego konta EU Login/ECAS (organizacje włączające się w działania korpusu w ramach innych programów unijnych, w celu uzyskania dostępu powinny skontaktować
się z agencją UE zarządzającą danym programem).
Komisja Europejska będzie publikować zaproszenia do składania projektów mieszczących
się w zakresie Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach poszczególnych programów,
na które mogą odpowiedzieć zainteresowane organizacje.

EU Aid Volunteers
Czym jest EU Aid Volunteers?
Wolontariat bez wychodzenia z domu? A może faktyczna praca w organizacjach humanitarnych, zajmujących się pomocą w regionach kryzysów i katastrof? Obydwa te działania, choć
pozornie tak od siebie odległe, są możliwe dzięki programowi EU Aid Volunteers. Program wolontariatu pomocowego Unii Europejskiej ruszył w 2016 roku i skierowany jest do wszystkich,
którzy nie są obojętni na wydarzenia mające miejsce na świecie, chcą pokazać solidarność
z osobami potrzebującymi i włączyć się w konkretne działania na rzecz ludności z rejonów
katastrof. Aby wziąć w nim udział, wystarczy być obywatelem lub rezydentem Unii Europejskiej i mieć ukończone 18 lat.
Program EU Aid Volunteers stwarza mieszkańcom UE możliwość włączenia się wolontariacko w działania organizacji humanitarnych na całym świecie: realizację działań pomocowych
lub wsparcie potencjału i możliwości rozwoju organizacji z regionów, działających na obszarach dotkniętych przez katastrofy. Wspiera również organizacje z Europy, chcące włączyć się
w działania w ramach wolontariatu pomocowego.
We care, we act
Punktem wyjścia dla programu EU Aid Volunteers jest przekonanie, że organizacje pomocowe
potrzebują więcej dobrze wykwalifikowanych, przeszkolonych wolontariuszy, przygotowanych do konkretnych, praktycznych działań o charakterze humanitarnym w krajach potrzebujących wsparcia. Program ma z założenia wspierać tworzenie systemowych rozwiązań
na rzecz zapobiegania katastrofom w przyszłości, odbudowy i rozwoju i umiejętności zarządzania ryzykiem. Jego twórcy wychodzą bowiem z założenia, że pierwszym krokiem
do skutecznej pomocy humanitarnej w przyszłości jest zbudowanie sprawnie działających
organizacji pomocowych i wzmocnienie ich potencjału.
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Program finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej. Konsorcja organizacji z obszaru
UE oraz krajów spoza Unii mogą ubiegać się o dotacje na finansowanie projektów angażujących wolontariuszy oraz rozwijających potencjał organizacji.
W ciągu pierwszego roku realizacji programu jego zasięgiem zostało objętych ponad 200
wolontariuszy zaangażowanych w działania w 28 krajach oraz ponad 100 organizacji.
Typy projektów
W ramach Programu EU Aid Volunteers zakłada się dwa podstawowe typy projektów:
• wsparcie techniczne i budowanie potencjału – projekty wzmacniające organizacje
uczestniczące w programie. W ramach tego rodzaju projektów organizacje z terenu UE
mogą przygotować się do realizacji działań w ramach programu, poznać standardy jakościowe i procedury związane z udziałem. Organizacje spoza Europy mogą rozwijać swoje
kompetencje w zakresie pracy z wolontariuszami oraz prowadzić działania zwiększające
zdolność przygotowania się i skutecznej odpowiedzi na kryzysy humanitarne. W ramach
tego typu projektów organizacje mogą również przygotować się do ubiegania o certyfikat
organizacji wysyłającej lub goszczącej wolontariuszy;
• zaangażowanie wolontariuszy – projekty wolontariatu w organizacjach pomocowych,
w krajach potrzebujących pomocy humanitarnej. Projekty mają na celu wsparcie budowania potencjału i systemowego rozwoju organizacji humanitarnych, działających w krajach
dotkniętych katastrofami.
Rodzaje wolontariatu:
• wolontariat „pełnoetatowy” – praca w kraju spoza UE trwająca 1–18 miesięcy. Wolontariusze zaangażowani są w działania na rzecz budowania potencjału organizacji pomocowych oraz wsparcia społeczności lokalnej w regionach dotkniętych katastrofami i sytuacjami kryzysowymi. Działania prowadzone mogą być w takich obszarach, jak:
– rehabilitacja i rozwój, powiązania działań pomocowych,
– minimalizowanie ryzyka katastrof,
– przeciwdziałanie głodowi, odżywianie,
– działania na rzecz zaopatrzenia w wodę, zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych i higieny,
– zapewnienie źródeł utrzymania,
– ochrona,
– budowanie odporności i zdolności regeneracji regionu/społeczności wobec katastrof i klęsk
żywiołowych,
– działania na rzecz równości płci;
• wolontariat online – doraźne, zdalne wspieranie działań organizacji humanitarnej. Propozycja ta skierowana jest do osób, które nie są w stanie wyjechać na długoterminowy
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Co ważne, program skonstruowany jest tak, by dawał szansę zaangażowania się każdemu,
kto w imię solidarności z potrzebującymi pomocy odczuwa taką chęć. Dlatego oprócz faktycznego wolontariatu w miejscach dotkniętych katastrofami, umożliwia również „wolontariat
online” – czyli zdalne wsparcie działań organizacji humanitarnych.
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wolontariat, jednak chciałyby się zaangażować w działania pomocowe. Wolontariusze online wspierają działania wolontariuszy stałych, realizując krótkoterminowe zdalne projekty
i działania dotyczące zwiększania stabilności pracy organizacji pomocowych.
Kto może zostać wolontariuszem?
Każda osoba, która ma ukończone 18 lat i jest stałym rezydentem jednego z unijnych krajów
(wolontariusze z krajów sąsiadujących z UE, krajów kandydujących do członkostwa w Unii
oraz krajów EOG mogą brać udział w programie pod warunkiem podpisania przez UE porozumienia z krajami, z których pochodzą).
Wolontariusz powinien być gotowy do udziału w projekcie przez cały okres wskazany w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Osoby, które nie są w stanie zaangażować się w wolontariat stały,
mogą włączyć się w doraźne wsparcie działań organizacji pomocowych poprzez wolontariat
online.
Wolontariuszami mogą być osoby o różnym poziomie doświadczenia. W Programie przewiduje się dwa typy wolontariuszy:
• junior EU Aid Volunteers – dla osób o doświadczeniu zawodowym oraz w działaniach z zakresu pomocy humanitarnej krótszym niż 5 lat;
• senior EU Aid Volunteers – dla osób o co najmniej 5-letnim doświadczeniu na kierowniczych
i eksperckich stanowiskach.
Wolontariusze do poszczególnych działań wybierani są na podstawie umiejętności i doświadczeń oraz potrzeb w danej społeczności w momencie rekrutacji.
Jak zostać wolontariuszem?
Informacje na temat projektów, w których można wziąć udział, znajdują się na platformie internetowej programu, pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en.
Kandydaci na wolontariuszy mogą aplikować za pośrednictwem zaangażowanych w projekt
organizacji wysyłających, przesyłając zamieszczony w ogłoszeniu formularz aplikacyjny, CV
oraz list motywacyjny. Zarówno organizacja wysyłająca, jak i przyjmująca, muszą uprzednio
zostać certyfikowane do udziału w programie, co daje gwarancję, że spełniają one jego wymogi i standardy jakościowe.
Kandydaci, którzy przejdą rekrutację, zobowiązani są do udziału w miesięcznym przygotowaniu online oraz dwutygodniowym szkoleniu wyjazdowym. Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji wolontariuszy w takich obszarach, jak system reagowania kryzysowego UE,
wprowadzenie do działań humanitarnych, zarządzanie bezpieczeństwem, ochroną i zdrowiem,
zarządzanie projektem, świadomość międzykulturowa, rzecznictwo i komunikacja, pierwsza
pomoc, multiplikacja działań, zarządzanie wolontariatem i rozwój organizacyjny. W ten sposób mają oni zostać przygotowani do systemowego, merytorycznego wsparcia organizacji
pomocowych w ich działaniach i rozwoju.
Podczas udziału w projekcie, wolontariusze mają zapewnione koszty transportu i zakwaterowania, dietę na pokrycie kosztów utrzymania i ubezpieczenie. Mogą również liczyć na bieżące
wsparcie mentora oraz pomoc w opracowaniu i ewaluacji własnego planu rozwoju.
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Czym jest Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców?
Hasło „Erasmus” kojarzy się zwykle z projektami dla młodzieży, pracowników młodzieżowych
nauczycieli i studentów – tego typu działania przedstawione zostały w poprzedniej części
publikacji. Nie wszyscy jednak wiedzą, że z możliwości mobilności w ramach programów
europejskich korzystać mogą młodzi przedsiębiorcy lub osoby, które są zainteresowane
utworzeniem własnej firmy.
Program stwarza początkującym bądź przyszłym przedsiębiorcom okazję do doskonalenia
swoich kompetencji i zdobywania doświadczeń przydatnych w prowadzeniu firmy, możliwości
zdobycia i wymiany doświadczeń dzięki współpracy z doświadczonymi przedsiębiorcami z innych krajów UE, którzy mogą, odgrywając rolę gospodarza, wpuścić do swojej firmy powiew
świeżości i inspiracji. Twórcza współpraca i wymiana doświadczeń, dla obu stron przynosząca
efekt synergii – oto założenia programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców.
Założenia programu
Program Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców funkcjonuje od 2009 roku i finansowany jest
przez Komisję Europejską. Mogą wziąć w nim udział osoby prowadzące własne firmy (przyszli i początkujący oraz doświadczeni przedsiębiorcy) z terenu krajów UE i innych wybranych
państw europejskich.
Cele programu:
• ułatwienie wymiany biznesowej między nowymi i doświadczonymi przedsiębiorcami;
• stworzenie okazji do odbycia szkoleń pracowniczych, umożliwiających pomyślne rozpoczęcie działalności;
• wymiana doświadczeń i wiedzy na temat przeszkód i wyzwań przy rozpoczynaniu i rozwijaniu przedsiębiorstw;
• poprawa dostępu do rynku i identyfikacja potencjalnych partnerów dla nowych i istniejących
przedsiębiorstw w innych krajach europejskich;
• tworzenie sieci poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczeń z innych krajów europejskich.
W każdym kraju członkowskim działa sieć tzw. punktów kontaktowych – instytucji odpowiedzialnych za wspieranie lokalnych przedsiębiorców (mogą to być izby gospodarcze, inkubatory przedsiębiorczości, uczelnie wyższe czy organizacje pozarządowe). Ich zadaniem jest
wsparcie przedsiębiorców w procesie przygotowania i złożenia wniosku, udziału w programie
oraz pomoc w nawiązaniu kontaktu z przedsiębiorcą w innym kraju.
Na czym polega program?
W ramach programu przyszli lub początkujący przedsiębiorcy mogą wziąć udział w wyjeździe trwającym 1–6 miesięcy, podczas którego goszczą oni u doświadczonego przedsiębiorcy
w innym kraju, obserwując pracę jego firmy, włączając się w jej działania, wymieniają się
doświadczeniami i nawiązują przydatne w przyszłości kontakty.
Pobyt za granicą nie musi mieć charakteru ciągłego – cały okres mobilności można podzielić
na kilka krótszych pobytów (trwających minimum tydzień), tak aby zamknął się w łącznym
czasie 12 miesięcy.
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Wyjeżdżający za granicę mogą liczyć na dotację na pokrycie kosztów podróży i utrzymania,
przyznaną według stawki ryczałtowej określonej dla każdego kraju10.
Kto może wziąć udział?
• przyszli lub początkujący przedsiębiorcy – tj. tacy, którzy poważnie myślą o rozpoczęciu działalności gospodarczej opartej na sporządzonym biznesplanie lub prowadzą firmę
nie dłużej niż 3 lata. Uczestnicy programu z tej grupy powinni mieć wizję działania i rozwoju
firmy, ukazaną w biznesplanie, i być gotowi do podzielenia się posiadanymi umiejętnościami z goszczącym ich doświadczonym przedsiębiorcą. Nie ma natomiast ograniczeń wiekowych, nie jest również wymagana konkretna branża działalności;
• doświadczeni przedsiębiorcy – tj. prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo
(czyli zatrudniające od kilku do 250 osób) od co najmniej kilku lat. Uczestnicy projektu z tej
grupy powinni być otwarci na wymianę doświadczeń z początkującymi przedsiębiorcami
oraz odgrywania wobec nich roli mentora.
Zarówno początkujący, jak i doświadczeni przedsiębiorcy, powinni być obywatelami lub posiadać zezwolenie na pobyt stały w jednym z krajów Unii Europejskiej, Albanii, Armenii, Bośni
i Hercegowinie, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Islandii, Czarnogórze, Mołdawii,
Serbii, Turcji lub Ukrainie.
W jaki sposób wziąć udział w programie?
Aby wziąć udział w programie, zarówno młodzi, jak i doświadczeni przedsiębiorcy powinni złożyć wniosek za pośrednictwem systemu online i jednocześnie skomunikować się z lokalnym
punktem kontaktowym, który będzie pośredniczył w sieciowaniu uczestników. Wniosek zawiera podstawowe informacje o przedsiębiorcy, opis jego doświadczeń, motywacji do udziału
w programie, znajomości języków, a także preferencje dotyczące kraju wyjazdu i długości
pobytu (w wypadku początkujących przedsiębiorców). Powinno zostać do niego dołączone CV,
list motywacyjny, a także – w wypadku początkujących przedsiębiorców – biznesplan.
Po zaakceptowaniu wniosku przez lokalny punkt kontaktowy, uczestnicy otrzymują dostęp
do bazy danych, w której zawarte są informacje o początkujących i doświadczonych przedsiębiorcach. Na podstawie zawartych w bazie informacji, mogą wybrać preferowanych partnerów wymiany, zgłaszając maksymalnie pięć propozycji. Lokalny punkt kontaktuje się następnie ze wskazanymi przedsiębiorstwami, tak aby doprowadzić do zawiązania współpracy.
Przed wyjazdem, uczestnik, przedsiębiorca goszczący oraz lokalne punkty kontaktowe (w kraju wysyłającym i przyjmującym) podpisują „Zobowiązanie na rzecz jakości”, określające opis
pracy, planowane zadania i obowiązki, cele kształcenia i warunki finansowania.

10

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/Monthly%20financial%20assistance%20paid%20by%20IO_2015.pdf.
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Bartek jeszcze w szkole średniej zaczął myśleć o założeniu własnej firmy. Miał jednak
poczucie, że ze szkoły wyniósł głównie teoretyczną wiedzę. Dlatego zaraz po maturze, jeszcze przed rozpoczęciem studiów, zdecydował, że weźmie udział w programie
Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców. Opracował biznesplan swojej przyszłej firmy
i na tej podstawie został zakwalifikowany do wyjazdu.
Podczas kilkumiesięcznego pobytu w Niemczech mógł poznać specyfikę działania
firmy, zajmującej się przetwarzaniem danych – branżą, którą był zainteresowany. Brał
udział w spotkaniach roboczych, ale też uczestniczył w procesie podejmowania strategicznych decyzji czy działaniach marketingowych. Dzięki temu zdobył doświadczenia, jakie inaczej zyskałby dopiero po latach prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.
Ucząc się od najlepszych, został zainspirowany planowaniem swojego dalszego rozwoju i własnego biznesu.
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Uwagi i sugestie dotyczące materiału bazowego

2.2. Uwagi i sugestie dotyczące materiału bazowego
Analizując materiał bazowy oraz materiały i narzędzia edukacyjne, a także przygotowując się
do prowadzenia zajęć z młodzieżą, warto zwrócić uwagę na następujące kwestie:
1. Niniejszy podręcznik zawiera jedynie materiały na temat wybranych akcji i inicjatyw UE, skierowanych do młodzieży. Zostały one dobrane pod kątem potencjalnej
przydatności z punktu widzenia szkoły i planowania programów edukacyjnych, a także różnorodnych możliwości rozwoju młodych ludzi. Warto jednak pamiętać, że katalog ten jest
szerszy. Informacji na temat dostępnych inicjatyw można szukać w serwisach internetowych
Komisji Europejskiej (https://ec.europa.eu/youth/) lub na Europejskim Portalu Młodzieżowym
(http://europa.eu/youth/pl).
2. Wskazane programy i inicjatywy wynikają z założeń polityki młodzieżowej Unii
Europejskiej, zawartych w szeregu dokumentów, przede wszystkim w unijnej strategii dla
młodzieży na lata 2010-2018. Wskazuje ona 8 głównych obszarów, dotyczących młodzieży:
• zatrudnienie i przedsiębiorczość,
• włączanie społeczne,
• partycypacja w społeczeństwie obywatelskim,
• edukacja i szkolenia,
• zdrowie i dobrobyt,
• wolontariat,
• młodzież w świecie,
• kreatywność i kultura.
A zatem różnorodne działania podejmowane są w każdym z tych obszarów (więcej na ten
temat: https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en).
3. Szczegółowe działania w ramach Gwarancji dla Młodzieży zależne są od poszczególnych państw członkowskich. To oznacza, że choć główne założenia są takie same, formy wsparcia mogą się różnić w poszczególnych krajach. Warto o tym pamiętać, korzystając
z materiałów obcojęzycznych. Jednocześnie można wśród nich szukać inspiracji i porównań
do dyskusji z młodymi ludźmi.
4. Europejski Korpus Solidarności to nowa inicjatywa, która jest dopiero wdrażana.
Dlatego jest niewiele materiałów prezentujących zrealizowane działania w ramach Korpusu.
Możliwe są również zmiany w sposobie wdrażania inicjatywy, szczególnie w pierwszych miesiącach. Dlatego warto śledzić szczegółowo serwisy internetowe tego (http://europa.eu/youth/
solidarity_pl), jak i innych programów i sprawdzać aktualność informacji przed zaprezentowaniem inicjatywy młodzieży. Jednocześnie z czasem pojawiać się mogą nowe materiały
edukacyjne, prezentujące ideę i działania w ramach Korpusu.
5. Projekty w ramach programu EU Aid Volunteers stawiają sobie nieco inne cele
i są skonstruowane w odmienny sposób niż projekty EVS czy Europejskiego Korpusu
Solidarności. Jako że kluczowe w nich jest systemowe podejście i profesjonalne wsparcie,
wymagają często od potencjalnych wolontariuszy większego doświadczenia w danym obsza54

6. Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców to program skierowany już konkretnie
przede wszystkim do osób, które mają określony pomysł na własną firmę lub już
taką prowadzą. To oznacza, że może na wstępie wydawać się mniej dostępny dla młodych ludzi na etapie szkoły średniej. Warto jednak zachęcić uczniów do planowania własnej
kariery zawodowej z uwzględnieniem możliwości stwarzanych przez program. Młodzi ludzie
po 18. roku życia, jeśli tylko mają pomysł na własną firmę, mogą wziąć udział w programie,
nawet zaraz po szkole. Tworzenie biznesplanu może zaś stać się elementem zajęć, np. z podstaw przedsiębiorczości.
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rze działań, co może powodować ich trudniejszą dostępność dla ludzi młodych. Mogą jednak
oni angażować się w ramach wolontariatu online, szczególnie jeśli posiadają już jakieś umiejętności specjalistyczne (np. młodzi informatycy).
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2.3. Materiały i narzędzia edukacyjne
Filmy, spoty, vlogi
Poniższe materiały prezentują konkretne przykłady działań, możliwych do realizacji w ramach
przedstawionych wcześniej programów i inicjatyw. Mogą one mieć charakter zarówno informacyjny, jak i stanowić wprowadzenie do dyskusji na temat istotnych problemów i kwestii
społecznych, na które odpowiadają wskazane inicjatywy – w wymiarze lokalnym i globalnym.
Dzięki tej różnorodności mogą być formą inspiracji do pochylenia się nad kwestiami możliwości rozwoju młodzieży i wykorzystania jej potencjału na rynku pracy, odpowiedzialności
społecznej, wolontariatu. Mogą być również świetnym wprowadzeniem do tematyki edukacji
globalnej.
Warto wykorzystać przedstawione materiały, by zachęcić uczniów do dalszego zainteresowania się omawianą tematyką i spojrzenia zarówno na kwestie własnego rozwoju, jak i możliwości działania na rzecz otaczającego świata z szerszej perspektywy.

Ryc. 29. Spot promujący Gwarancje dla Młodzieży.

Ryc. 30. Spot promujący Gwarancje dla Młodzieży.

Źródło: https://bit.ly/2GT7qAg.

Źródło: https://bit.ly/2J3QSGb.

Ryc. 32. Spot promujący Europejski Korpus
Solidarności.
Ryc. 31. Spot promujący działania w ramach programu Gwarancje dla Młodzieży.

Źródło: https://bit.ly/2GERq7q.

Źródło: https://bit.ly/2pLn0GW.
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Ryc. 34. Film promujący program EU Aid Volunteers
(dostępny w języku angielskim).
Źródło: https://bit.ly/2uxaxeC.

Źródło: https://bit.ly/2GF4dqm.

Ryc. 35. Spot prezentujący założenia programu EU Aid
Volunteers (dostępny w języku angielskim).

Ryc. 36. Film prezentujący jedną z wolontariuszek EU
Aid Volunteers (dostępny w języku angielskim).

Źródło: https://bit.ly/2uq2Nv2.

Źródło: https://bit.ly/2GUi0XR.

Ryc. 37. Spot promujący program Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców (dostępny w języku angielskim).

Ryc. 38. Film pokazujący możliwości rozwoju w ramach
programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców
(dostępny w języku angielskim).

Źródło: https://bit.ly/22emgnb.

Źródło: https://bit.ly/2E3eTJL.
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Ryc. 33. Film prezentujący pierwszą wolontariuszkę
Europejskiego Korpusu Solidarności (dostępny
w języku angielskim).
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Infografiki

Ryc. 39. Infografika wprowadzająca do programu
Gwarancje dla Młodzieży – statystyki prezentujące
problem zatrudnienia wśród młodzieży.
Źródło: materiały frakcji S&D w Parlamencie
Europejskim.

Ryc. 40. Infografika prezentująca wiedzę obywateli
UE na temat pomocy humanitarnej i obrony cywilnej.
Źródło: materiały Komisji Europejskiej,
https://bit.ly/2HS0PZE.

Ryc. 41. Infografika prezentująca opinie obywateli UE
na temat obrony cywilnej w Unii Europejskiej.
Źródło: materiały Komisji Europejskiej,
https://bit.ly/2HS0PZE.

Ryc. 42. Infografika prezentująca założenia programu
EU Aid Volunteers.
Źródło: materiały Komisji Europejskiej,
https://bit.ly/2HS0PZE.
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Materiał 1. Razem dla rozwoju
1. Poproś uczniów o wymienienie znanych im wydarzeń/kataklizmów na świecie, jakie miały miejsce w ciągu ostatniego roku/2 lat.
2. Zastanówcie się, w jaki sposób najlepiej można pomóc poszczególnym społecznościom, będącym ofiarami tych wydarzeń.
3. Przeprowadź z uczniami burzę mózgów na temat tego, jak rozumieją hasło
„We care, we act”.
4. Obejrzyjcie film, prezentujący wybrane historie w ramach programu European Aid Volunteers (https://bit.ly/2GUi0XR). Następnie przeprowadź z uczniami
dyskusję. Zapytaj:
• Jakie korzyści dla społeczności lokalnych niesie program?
• Jakie wiążą się z nim zagrożenia?
• W jaki sposób najskuteczniej można wesprzeć społeczności, dotknięte katastrofami
humanitarnymi lub naturalnymi?
• Czy powinniśmy, a jeśli tak, to jak możemy włączyć się w działania pomocowe?

Materiał 2. Gwarancje dla Młodzieży
1. Poproś uczniów o opracowanie swojej „wymarzonej ścieżki” rozwoju zawodowego.
Sugestia dla nauczyciela: W zależności od liczebności grupy poproś uczniów,
aby zadanie wykonali samodzielnie lub w mniejszych zespołach.
2. Porozmawiajcie o tym, jakie czynniki mogą być zagrożeniem dla zrealizowania tej ścieżki (związane z wykształceniem, środkami finansowymi,
dostępnością miejsc pracy/bezrobociem, cechami osobistymi, dodatkowymi
kompetencjami itp.).
3. Obejrzyjcie film prezentujący możliwości w ramach Gwarancji dla Młodzieży (https://bit.ly/2GT7qAg).
4. Poproś uczniów o ponowne przepracowanie swojej ścieżki rozwoju zawodowego, z uwzględnieniem przedstawionych możliwości.
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Materiał 3. Identyfikacja kompetencji
Informacja dla nauczyciela: Uczestnicy staży zagranicznych często stają wobec
konieczności zaprezentowania się pracodawcy. Ponieważ są na początku swojej kariery, doświadczenia, którym mogą się pochwalić, dobrze jest poszukać poza formalnym
systemem edukacji. Na przykład: uczeń kształcący się w klasie technik-informatyk,
początkowo złożył dokumenty niezawierające opisu żadnego doświadczenia zawodowego, co spowodowało problemy ze znalezieniem właściwego miejsca praktyki
dla niego. W dodatkowej rozmowie okazało się jednak, że od 2 lat administruje jednym
z serwerów popularnej gry internetowej. Po uzupełnieniu CV został wybrany na staż
przez dużą korporację międzynarodową do działu IT odpowiedzialnego między innymi
za serwerownie.
Do przeprowadzenia ćwiczenia potrzebne będą:
• dostęp do kreatora CV w formacie Europass,
• narzędzia do pisania,
• opisy kilku stanowisk (wymagania, zadania itp.) dostosowanych do ścieżki kształcenia grupy.
1. Poproś uczniów, aby wypisali informacje o przebiegu swojej edukacji, zajęciach dodatkowych, pasjach i uprawnieniach (optymalny czas: 20 minut).
2. Uczniowie formują 3-5 osobowe grupy. Każda otrzymuje materiał przygotowany przez członków innej grupy i na ich podstawie opracowuje zestaw
kompetencji w formularzu Europass.
Dla każdej kategorii formularza Europass należy przypisać co najmniej 5 kompetencji
nabytych zgodnie z opisanym materiałem (jeśli grupy rozpoczną dyskusję nad swoimi
CV i doświadczeniami, warto im na to pozwolić przez kilka minut!). W efekcie powinno
powstać rozbudowane CV. Na koniec dokument wraca do pierwotnego autora. Ma on
kilka minut, aby wyjaśnić ewentualne niejasności i dopytać o przypisane kompetencje.
Uwaga: ta część wymaga ciągłego nadzoru ze strony prowadzącego!
3. Uczestnicy wybierają po jednym z opisów stanowisk i sprawdzają,
które z wymagań już zostały przez niego spełnione, oraz kontrolują kompatybilność innych doświadczeń. Kompetencje zupełnie niezwiązane z zawodem,
jak np. umiejętność gry na skrzypcach u hydraulika, należy ująć pod kątem pasującym do zawodu, np. umiejętność cierpliwego i długotrwałego szukania optymalnego
rozwiązania. Warto, by CV było czytelne, bo może lepiej pasować na inne stanowisko
w danej firmie. Uczestnicy zostają również poproszeni o uzupełnienie zakresu posiadanych kompetencji.
Opcjonalnie:
4. Każdy z uczestników wprowadza dane do generatora Europass CV i ma gotowy dokument do wykorzystania przy aplikacji na staż w ramach Erasmus
plus na wybraną pozycję.
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1. Podziel uczestników (drogą losowania) na dwie grupy. Uczestnicy w jednej
z grup będą poszukiwać zatrudnienia, natomiast z drugiej chcą założyć firmę
za granicą.
2. Poproś uczestników, aby za pomocą strony Eurodesk (zakładka europraca)
oraz znajomości swoich umiejętności poszukali kraju, który w ich opinii będzie dla nich optymalny dla rozwoju dla dalszej kariery.
3. Przeprowadź z uczestnikami dyskusję i zapytaj:
• Kto wybrał jaki kraj, dlaczego?
• Jakimi kryteriami posługiwali się uczestnicy, podejmując wybór?
• Czy kryteria wyboru były obiektywne i merytoryczne?
Sugestia dla nauczyciela: Dyskusja powinna odbyć się po fazie grupowej, podczas
której uczestnicy wspólnie dyskutują i wybierają kraj. W podsumowaniu warto zapytać
dodatkowo o wspólne wartości i rozbieżności w dyskusji.
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Przydatne strony internetowe / Literatura uzupelniająca

2.5. Przydatne strony internetowe
Więcej o programie Gwarancje dla Młodzieży:
http://gdm.praca.gov.pl/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
Więcej o Europejskim Korpusie Solidarności:
http://europa.eu/youth/solidarity_pl
Więcej o programie EU Aid Volunteers:
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
Więcej o programie Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców:
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=pl
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Staże i kariera
w instytucjach
unijnych
oraz konkursy
adresowane
do młodzieży

Praktyki w Komisji Europejskiej (Blue Book Traineeship)
Komisja Europejska oferuje 1300 miejsc rocznie dla chętnych do odbycia praktyki w instytucjach Unii Europejskiej. Praktyki trwają pięć miesięcy, a ich uczestnicy pracują w pełnym wymiarze (40 godzin tygodniowo). Otrzymują także wynagrodzenie za swoją pracę i uprawnieni
są do 2 dni wolnych w miesiącu.
Kto może wziąć udział?
Aby uczestniczyć w programie, należy mieć:
• dyplom ukończenia przynajmniej pierwszego stopnia studiów (licencjat lub inne, co najmniej
trzyletnie studia akredytowane w jednym z krajów UE),
• bardzo dobrą znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego (na poziomie
C1 lub wyższym11),
• bardzo dobrą znajomość drugiego języka z oficjalnych języków UE.
W wypadku osób aplikujących na praktyki w charakterze tłumaczy, dodatkowym wymaganiem jest umiejętność przełożenia na swój język ojczysty z dwóch innych oficjalnych języków
UE. Nie dotyczy to innych aplikantów.
Dla osób posługujących się jednym z trzech języków roboczych UE jako językiem ojczystym
wymogiem jest znajomość dwóch innych języków oficjalnych Unii niezależnie od charakteru
pracy zgłoszonego w aplikacji.
Wcześniejsze praktyki w Komisji Europejskiej w wymiarze ponad 6 tygodni wykluczają z udziału w procedurze aplikacyjnej. Udział nie jest jednak ograniczony żadnym limitem wiekowym.
Dlaczego warto?
Praktyki w Komisji Europejskiej pozwalają zdobyć doświadczenie i wiedzę dotyczącą zarówno
w kwestiach bezpośrednio zawodowych, jak i funkcjonowania w środowisku międzynarodowym, w tym w instytucjach europejskich. Jednocześnie praktyki są organizowane na bardzo
korzystnych dla uczestników warunkach. Zalety praktyk:
• Praktyki są płatne. Każdy praktykant otrzymuje ponad 1000 euro na każdy miesiąc pracy.
W 2017 roku było to dokładnie 1159,40 euro miesięcznie.
• Dojazd i powrót z praktyk są dodatkowo finansowane w ramach programu.
• Praktykanci na czas praktyk otrzymują ubezpieczenie zdrowotne i od nieszczęśliwych wypadków.
• W ramach praktyk można uczestniczyć w licznych szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Komisję Europejską, zgodnie z uzgodnionym programem praktyki.

11

Więcej o poziomach językowych CEFR: https://www.coe.int/EN/web/common-european-framework-reference-languages/?
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• Dodatkowo można uczestniczyć w wielu zajęciach i wydarzeniach społecznych, o bardzo
szerokiej tematyce: poczynając od zajęć sportowych, poprzez spotkania gastronomiczne
do warsztatów samorozwojowych.
Praktykantami w przeszłości byli m.in.: królowie Filip VI czy Mohamed VI, Vivanne Reading,
premierzy Mario Monti i Dacian Ciolos, a także wielu innych.
Gdzie można realizować staż Blue Book?
Staże realizować można w jednej z Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej, służbach Komisji, gabinetach komisarzy oraz niektórych agencjach wykonawczych. Warto zauważyć,
że część z instytucji jest ulokowana poza Brukselą (np. Dyrekcja Generalna ds. tłumaczeń ma
siedzibę w Luksemburgu). Istnieje także możliwość realizowania staży w Przedstawicielstwach
Komisji Europejskiej w państwach członkowskich.
Jak się zgłosić?
Zgłoszeń można dokonywać dwukrotnie w ciągu roku:
• do 31 stycznia każdego roku – dla staży rozpoczynających się 1 października tego samego
roku,
• do 31 sierpnia każdego roku – dla staży rozpoczynających się 1 marca roku następnego.
Terminy mogą być zmienione, dlatego warto zawsze sprawdzić je z wyprzedzeniem dla interesującego nas okresu.
Procedura aplikacyjna składa się z dwóch etapów. W pierwszym każdy chętny do udziału
w praktykach musi najpierw założyć konto w serwisie ECAS, aby następnie wypełnić aplikację na praktyki. Procedura nie jest długa i nie wymaga na tym etapie żadnych dodatkowych
dokumentów.
Spośród zgłoszonych kandydatów w wyniku preselekcji wybierani są kandydaci do umieszczenia w tzw. Blue Book, z której poszczególne zespoły wybierają swoich praktykantów.
Na tym etapie wymagane jest dostarczenie dodatkowych dokumentów:
• kopia dowodu osobistego lub paszportu,
• kopia dyplomu ukończonych studiów,
• ewentualne potwierdzenia obecnie realizowanych studiów, zrealizowanych programów wymiany, udziału w innych międzynarodowych programach itp.,
• dowody na znajomość deklarowanych języków innych niż język ojczysty,
• dowody deklarowanego doświadczenia zawodowego,
• poświadczenia deklarowanych umiejętności IT i innych umiejętności.
Umieszczenie kandydata w Blue Book nie gwarantuje jeszcze miejsca na praktykach. Z listy
kandydatów tam zamieszczonych poszczególne instytucje i zespoły wybierają dopiero swoich
praktykantów. Może więc niekiedy okazać się, że dany kandydat nie został wybrany przez
żaden z zespołów.
Aplikować można tylko raz na każdy termin składania aplikacji, ale można powtarzać zgłoszenie na każdy kolejny termin aż do momentu otrzymania propozycji stażu i przyjęcia jej.
W każdym wypadku zgłoszenie rozpatrywane jest osobno, przejście preselekcji w jednym
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ilość aplikacji
ilość stażystów

w sumie

z Polski

29 726

626

1 248
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Ryc. 43. Aplikacje w ramach Blue Book w 2017 r.
Źródło: opracowanie własne.
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wypadku nie gwarantuje tego samego w kolejnym. Podobnie wybranie na staż przez któryś
z zespołów nie wpływa na szanse w przypadku kolejnego terminu, jeśli aplikant nie zdecyduje
się na przyjęcie propozycji.
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Staże w innych instytucjach unijnych
Oprócz praktyk w ramach Blue Book, instytucje europejskie prowadzą wiele programów
dla absolwentów. Większość z nich wymaga posiadania przynajmniej dyplomu ukończenia pierwszego poziomu studiów, niektóre premiują także doświadczenie, inne nie wymagają go wcale.
Podobne wymagania jak praktyki w ramach Blue Book mają m.in.:
• Komitet Regionów,
• Rada Europejska i Rada Unii Europejskiej,
• Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
• Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (choć tutaj staże mogą trwać do roku),
• Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny (EKSE).
W Europejskim Komitecie Społeczno-Ekonomicznym możliwe są także niepłatne, krótsze staże dla osób będących w trakcie studiów. Jednak możliwość ich realizacji musi być uzgadniana
osobno, bezpośrednio z EKSE. Także Europejski Trybunał Obrachunkowy nie wymaga ukończenia studiów, wystarczy mieć ukończone najmniej cztery semestry. Ograniczenie dotyczy tu
jednak kierunków studiów, które są osobno ogłoszone na stronie Trybunału.
Europejski Bank Centralny (EBC), ale także kilka innych instytucji europejskich, ma odrębny
program zatrudniania absolwentów w postaci dwuletnich kontraktów szkoleniowych. Liczba
i zakres pracy zatrudnianych stażystów zależy od aktualnych potrzeb EBC, dlatego należy
każdorazowo sprawdzać bezpośrednio na stronach wymienionego banku aktualne ogłoszenia.
Staże Roberta Schumana
Staże w Parlamencie Europejskim są zwyczajowo zwane stażami Roberta Schumana. W ich
ramach organizowane są co roku staże dla ponad 600 studentów i absolwentów. Do wyboru
są trzy opcje, różniące się przede wszystkim tematyką stażu:
• Opcja ogólna – jest dostępna dla wszystkich kandydatów spełniających podstawowe wymagania.
• Opcja dziennikarska – od kandydatów oczekuje się wykazania doświadczeniem dziennikarskim, np. w postaci opublikowanych już artykułów albo członkostwa w uznanych organizacjach branżowych lub ukończenia studiów związanych z branżą.
• Opcja Nagrody Sacharowa – koncentrująca się na problematyce praw człowieka. Od kandydatów wymaga się zainteresowania tematem i podstawowej wiedzy w jego zakresie.
Wymagania ogólne zakładają, że kandydat na staż powinien mieć ukończone 18 lat, być
obywatelem kraju członkowskiego lub kraju posiadającego status oficjalnego kandydata
do członkostwa w UE oraz znać język oficjalny Unii Europejskiej. Kryteria wykluczające oprócz
tych punktów pozostają takie same jak w przypadku praktyk w ramach Blue Book.
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Kariera zawodowa w strukturach Unii Europejskiej gwarantuje dynamiczne środowisko pracy
i wielokulturowy zespół. Jednocześnie daje poczucie uczestnictwa w działaniach mających
wpływ na rzeczywistość i gwarantuje stabilne stanowisko pracy na wiele lat.
Rozmiar administracji europejskiej jest relatywnie nieduży. W 2016 roku zatrudniono w instytucjach związanych z Unią Europejską 24 426 urzędników, a nieco ponad 9000 stanowiło
grupę zewnętrznych ekspertów pracujących dla poszczególnych instytucji. Dla porównania,
Urząd Miasta Warszawa w tym samym roku zatrudniał bezpośrednio ponad 22 000 osób,
uwzględniając pracowników spółek należących do miasta (czyli np. realizujących takie usługi
komunalne, jak wodociągi i kanalizacja czy utrzymujących drogi i komunikację miejską). Procedury rekrutacyjne Unii Europejskiej są rozwinięte, aby wybierać najlepszych pracowników,
a sukces uzyskują w nich kandydaci, którzy wcześniej rozpoczęli przygotowania.
Aby zostać pracownikiem wybranej instytucji, należy przede wszystkim wziąć udział w rekrutacji. Warto to zaplanować z dużym wyprzedzeniem. Za nabór pracowników w ramach instytucji wspólnotowych odpowiada Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO).
Rodzaje zatrudnienia
Urzędnicy – to pracownicy mianowani. Każdemu z nich przypisane są stopnie zaszeregowania, właściwe dla każdego rodzaju pracowników. Dzielą się na trzy rodzaje stanowisk:
1. Administratorzy – z reguły zajmują się opracowywaniem kierunków polityki, wdrażaniem
prawa UE, a także wykonują zadania analityczne, doradcze i kierownicze. Dotyczy to m.in.
takich obszarów polityki, jak administracja, prawo, finanse, ekonomia, komunikacja społeczna
i nauki ścisłe. Tłumacze pisemni i konferencyjni również zatrudniani są jako administratorzy.
Pierwszy szczebel dla tej grupy to AD 5, najwyższy – AD 16. W większości nowi pracownicy
zatrudniani są na poziomach AD 5 i AD 6, do wyższych poziomów wymagane często jest doświadczenie na stanowiskach kierowniczych.
2. Asystenci – wykonują zadania operacyjne lub techniczne, w obszarze administracji, finansów, komunikacji, badań naukowych oraz opracowywania i wdrażania polityki. Kandydaci
na asystentów muszą mieć ukończoną przynajmniej szkołę średnią i kwalifikacje lub doświadczenie w wybranej dziedzinie. Ścieżka zawodowa asystentów zaczyna się od grupy zaszeregowania AST 1 i kończy na grupie zaszeregowania AST 11, a nowi pracownicy zatrudniani są
najczęściej w pierwszych trzech grupach (od AST 1 do AST 3).
3. Asystenci/pracownicy sekretariatu (nazwa zależy od konkretnego konkursu) – zwykle
zajmują się prowadzeniem biura lub udzielaniem wsparcia administracyjnego.
Asystenci/pracownicy sekretariatu zajmują stanowiska w grupach zaszeregowania od AST/SC1
do AST/SC6. Nowi pracownicy zatrudniani są najczęściej w grupie zaszeregowania AST/SC 1.
Kandydaci na stanowiska AST/SC1 muszą mieć wykształcenie pomaturalne, nabyte w ramach
co najmniej rocznej nauki, potwierdzone dyplomem ukończenia nauki w dziedzinie bezpośrednio związanej z charakterem przyszłych obowiązków lub wykształcenie średnie potwierdzone
świadectwem uprawniającym do podjęcia nauki na poziomie pomaturalnym oraz co najmniej
trzyletnie doświadczenie zawodowe bezpośrednio związane z charakterem przyszłych obowiązków, lub wykazać się ukończeniem szkolenia zawodowego, które trwało co najmniej rok,
oraz co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym po ukończeniu szkole-
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nia. Zarówno szkolenie, jak i doświadczenie, muszą być bezpośrednio związane z charakterem
przyszłych obowiązków.
Osobną grupą są tzw. Agenci Kontraktowi (CAST). Zajmują się oni wsparciem technicznym
lub administracyjnym, lub wsparciem w dziedzinach specjalistycznych, w których brakuje
wyspecjalizowanych urzędników posiadających dane umiejętności. Pracownicy kontraktowi
zatrudniani są na czas określony (często z okresem wstępnym zatrudnienia wynoszącym
od 6 do 12 miesięcy). W przypadku części stanowisk, umowa może zostać przedłużona
na czas nieokreślony.
Świadczenia i wynagrodzenie
Wynagrodzenie urzędników UE różni się w zależności od zaszeregowania, wynikającego
ze stanowiska i stażu pracy. Każda grupa zaszeregowania podzielona jest na pięć stopni według stażu pracy, każdy kolejny stopień jest wyżej opłacany. Wysokość wynagrodzenia określa
dostępny w internecie Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników UE. Wynagrodzenie podstawowe jest corocznie waloryzowane z uwzględnieniem
stopy inflacji i siły nabywczej w krajach unijnych.
Ponadto, osoby, które opuściły swój kraj ojczysty, aby podjąć pracę w jednej z unijnych instytucji, są uprawnione do dodatku zagranicznego równego 16 % ich wynagrodzenia podstawowego.
Urzędnicy mają również prawo do świadczeń rodzinnych zależnie od ich sytuacji rodzinnej.
Należy do nich dodatek na gospodarstwo domowe, dziecko pozostające na utrzymaniu, edukacyjny i na przedszkole dla dziecka.
Urzędnicy unijni nie płacą we własnym kraju podatku dochodowego od swojego wynagrodzenia. Zamiast tego wynagrodzenie podlega opodatkowaniu podatkiem wspólnotowym trafiającym bezpośrednio do budżetu UE. Jest to podatek progresywny obliczany według stawki
8–45 % części wynagrodzenia podlegającej opodatkowaniu. W latach 2014–2023 stosowana jest dodatkowa składka solidarnościowa.
Jak przedłożyć swoją kandydaturę?
Nabór pracowników UE zatrudnianych na czas nieokreślony prowadzony jest w drodze konkursów otwartych. W pierwszej rundzie egzaminacyjnej kandydat zostanie poproszony o udział
w testach komputerowych, obejmujących testy psychometryczne sprawdzające umiejętności
i predyspozycje. Jeśli pomyślnie przejdzie te testy, zostanie zaproszony do centrum oceny zintegrowanej, gdzie w obecności co najmniej dwóch egzaminatorów musi rozwiązać w grupie
wiele praktycznych zadań dotyczących przyszłej pracy. Umiejętności poddane ocenie zasadniczo dotyczą najważniejszych kompetencji wymaganych przez instytucje UE. Są to: analiza
i rozwiązywanie problemów, komunikowanie, jakość i wydajność pracy, uczenie się i rozwój
osobisty, ustalanie priorytetów i organizacja, odporność i umiejętność pracy w zespole oraz,
w wypadku absolwentów uczelni wyższych, zdolności przywódcze.
Nazwiska kandydatów, którzy zdadzą egzamin, trafią na listę rezerwową, z której instytucje
stopniowo wybierają kandydatów na wolne stanowiska w miarę ich pojawiania się. Celem
konkursu nie jest zatem obsadzenie konkretnego stanowiska, lecz stworzenie puli kandydatów, z której w miarę potrzeb rekrutuje się nowych urzędników. Format konkursu zależy
w dużej mierze od poszukiwanego profilu pracownika.
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Aktualne ogłoszenia o konkursach można znaleźć na stronie EPSO:
https://epso.europa.eu/home_pl.
Na ogół proces selekcji trwa minimum 5–9 miesięcy od publikacji ogłoszenia o konkursie.
W ramach rekrutacji kandydaci zazwyczaj muszą rozwiązać różne testy, sprawdzające ich
kompetencje ogólne lub zawodowe. Należą do nich m.in. testy dotyczące umiejętności logicznego myślenia (rozumienia tekstu pisanego, operowania danymi liczbowymi i myślenia
abstrakcyjnego), sprawdzające znajomość języka, zagadnień finansowych, obsługi komputera (pakietów biurowych), umiejętność redagowania tekstów czy też dokładność w działaniu.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie EPSO: https://epso.europa.eu/how-to
-apply/sample-tests_pl, zaś przykładowe testy na przykład na stronie: https://eutraining.eu/#.
Kandydaci, którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie oceny, zostaną umieszczeni na liście
rezerwowej. Oznacza to, że mogą zostać zaproszeni na rozmowę o pracę przez jedną z instytucji unijnych.
Listy rezerwowe powstałe w wyniku konkursów ogólnych są z reguły ważne przez rok. W wypadku innych profili okres ważności może być różny. Okres ważności list rezerwowych może
zostać przedłużony i w praktyce wynosi około kilku lat.

Konkursy skierowane do młodzieży
Oprócz programów staży i praktyk, instytucje europejskie organizują regularnie różnorodne
konkursy, przeznaczone dla młodych ludzi. Na zwycięzców czekają nie tylko nagrody finansowe, ale też np. możliwość udziału w zamkniętych wydarzeniach (konferencje, warsztaty,
seminaria). Wśród najważniejszych konkursów wymienić można:
• EU Contest for Young Scientists (EUCYS) - konkurs przeznaczony dla młodzieży w wieku od 14 do 20 lat. Uczestnicy (osoby indywidualne lub maksymalnie 3-osobowe zespoły)
przygotowują projekty w różnych dziedzinach nauki i technologii. Aby wziąć udział w etapie
europejskim, uczestnicy muszą najpierw zwyciężyć w konkursie krajowym. Każdego roku
konkurs odbywa się w innym europejskim mieście. Więcej informacji: https://ec.europa.eu/
research/eucys/index.cfm.
• Juvenes Translatores - celem konkursu jest propagowanie nauki języków obcych oraz zainteresowanie młodych ludzi tą dziedziną, co w przyszłości może zaowocować wykonywaniem zawodu tłumacza. Z każdego państwa członkowskiego w konkursie może wziąć udział
taka liczba szkół, ile miejsc dane państwo posiada w Parlamencie Europejskim (spośród
zarejestrowanych szkół uczestniczące placówki wybierane są w drodze losowania), a każdą szkołę może reprezentować od 2 do 5 uczniów. Uczestnikami mogą być młodzi ludzie
w wieku 17 lat. We wskazanym dniu, tym samym dla wszystkich szkół we wszystkich krajach, rozwiązują oni testy tłumaczeniowe. Autorzy najlepszych przekładów z każdego kraju
biorą udział w międzynarodowym spotkaniu – wręczeniu nagród.
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Za każdym razem, gdy organizowany jest konkurs, publikowane jest ogłoszenie o nim, zawierające szczegółowe informacje na temat wymaganego profilu, kryteriów, jakie muszą spełnić
kandydaci oraz procedury selekcji. Co ważne, zatrudnienie można podjąć nie tylko bezpośrednio w instytucjach UE, ale też w agencjach unijnych, a także Delegacjach Unii Europejskiej
na całym świecie.
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Więcej informacji: https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your
-skills/language-skills/juvenes-translatores_pl.
• Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego - to konkurs Parlamentu Europejskiego, poświęcony kwestiom związanym z rozwojem UE, integracją i tożsamością
europejską. Nagroda przyznawana jest za projekty, które przyczyniają się do wzrostu wzajemnego zrozumienia na szczeblu europejskim, wzmacniają poczucie europejskiej wspólnoty
czy proponują skuteczne rozwiązania na rzecz wzmacniania współpracy. Mogą one polegać
na organizacji wydarzeń skierowanych do młodych ludzi (np. wymian międzynarodowych)
bądź projektów o charakterze internetowym. Uczestnicy konkursu muszą być w wieku
od 16 do 30 lat i być obywatelami lub zamieszkiwać na terenie jednego z państw członkowskich UE. Zgłoszenia mogą być dokonywane indywidualnie lub grupowo, z tym że w przypadku projektu międzynarodowego, zgłoszenie może być tylko w jednym kraju, kluczowym
dla projektu.
W konkursie mogą brać udział projekty, których realizacja rozpoczęła się przed ogłoszeniem
konkursu i nie została zakończona do momentu jego ogłoszenia (dopuszczalne jest zgłaszanie projektów, które zakończą się pomiędzy terminem ogłoszenia konkursu a terminem
nadsyłania zgłoszeń, lub które będą w dalszym ciągu trwały na dzień zakończenia przyjmowania zgłoszeń). Z udziału w konkursie są wyłączone przedsięwzięcia, które w ponad 50%
są finansowane ze środków unijnych.
W pierwszym etapie konkursu wyłaniane są najlepsze projekty krajowe (w skład jury wchodzi 2 przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i 1 przedstawiciel organizacji młodzieżowych). Następnie spośród wybranych w ten sposób 28 projektów, europejskie jury (złożone
z przewodniczącego i 3 PE oraz przedstawicieli Fundacji nagrody) wyłania zwycięzcę konkursu.
Więcej informacji: http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/pl/rules.html.
• Euroscola – to konkurs organizowany corocznie dla uczniów szkół średnich. Pierwszym etapem jest udział w quizie internetowym, w którym nagrodą jest wizyta i udział w programie w Strasburgu. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół średnich, w wieku od 16 do 20 lat.
Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy (klasy) wybierają opiekuna (np. nauczyciela),
który rejestruje ich grupę na stronie konkursu www.euroscola.pl/rejestracja.
Dla klas, które udzielą najwięcej poprawnych odpowiedzi w najkrótszym czasie, nagrodą
jest dofinansowanie wyjazdu do siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Uczniowie (wraz z opiekunem) uczestniczą tam w spotkaniu Euroscoli, podczas której m.in. biorą
udział w symulacji prac Parlamentu Europejskiego. Ze względu na różnorodność uczestniczących krajów, ważna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. Debaty odbywają się zwykle w języku angielskim lub francuskim.
Każda grupa wyjeżdzająca do Strasbourga może liczyć maksymalnie 24 uczniów i 2 nauczycieli, a dodatkowo uczestniczyć w wyjeździe może jeden dziennikarz lokalnych mediów.
Etapy konkursu:
- Etap próbny konkursu przeznaczony jest dla wszystkich bez ograniczeń.
- Etap właściwy konkursu przeznaczony jest dla grup zarejestrowanych poprzez formularz
rejestracyjny.
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• Program Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego (European Parliament Ambassador School, EPAS) - to nowy, uruchomiony w roku szkolnym 2015/2016 przez Parlament Europejski, program mający na celu szerzenie wiedzy na temat europejskiej demokracji parlamentarnej i tworzenie spójnej strategii na rzecz ludzi młodych w powiązaniu
z istniejącymi projektami.
W ramach programu współpracującym szkołom udostępniona jest platforma oraz pomoce
dydaktyczne, a także organizowane seminaria dla nauczycieli. Stała sieć nauczycieli propagujących wiedzę o Parlamencie Europejskim oraz powiązanie sieci współpracy biur Parlamentu Europejskiego ze szkołami mają tworzyć solidny fundament dla rozwoju działań.
Od szkoły uczestniczącej w programie oczekuje się:
- Założenia szkolnego punktu informacyjnego poświęconego Europie, Unii Europejskiej
oraz instytucjom europejskim, w tym PE. Zadaniem zarówno starszych, jak i młodszych ambasadorów jest dbanie o jego bieżącą działalność. Punkt może być wirtualny lub fizyczny.
- Organizacji działań nawiązujących do bieżącej legislacji Parlamentu Europejskiego lub
innych istotnych kwestii europejskich.
- Wykorzystania otrzymanych materiałów dydaktycznych, w tym scenariuszy lekcji europejskich, w czasie zajęć lekcyjnych i podczas specjalnych spotkań dla szczególnie zainteresowanych uczniów.
- Organizacji na terenie szkoły lub poza nią wydarzenia pod hasłem „Dzień Europy” około
9 maja. Celem wydarzenia będzie pogłębienie wiedzy uczniów o integracji europejskiej i roli
Parlamentu Europejskiego.
Ponadto szkoła może się także zdecydować na działania fakultatywne, takie jak współpraca
z innymi szkołami, posłami do Parlamentu Europejskiego itp.
Aby uzyskać aktualne wiadomości na temat konkursów, warto śledzić stronę internetową
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce (https://ec.europa.eu/poland/home_pl),
na której pojawiają się informacje o bieżących inicjatywach dla młodzieży i szkół (konkursach
i innych działaniach).
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- Wyjazd zwycięskiej grupy na spotkanie Euroscoli w siedzibie Parlamentu Europejskiego
w Strasburgu.

Uwagi i sugestie dotyczące materiału bazowego

3.2. Uwagi i sugestie dotyczące materiału bazowego
Analizując materiał bazowy oraz materiały i narzędzia edukacyjne, a także przygotowując się
do prowadzenia zajęć z młodzieżą, warto zwrócić uwagę na następujące kwestie:
1. Prezentowane możliwości praktyk i staży dostępne są dla absolwentów studiów
minimum I stopnia (lub określonej liczby semestrów studiów, jak w Europejskim
Trybunale Obrachunkowym). Nie mogą wziąć w nich udziału młodzi ludzie na etapie szkoły
średniej lub tuż po jej ukończeniu. Warto jednak zaprezentować uczniom te możliwości w kontekście długofalowego planowania własnej kariery i rozwoju zawodowego.
2. W stażach Blue Book i Roberta Schumana mogą wziąć udział nie tylko obywatele UE. Mimo że podstawowe kryteria określają, iż osoba starająca się o staż powinna być
obywatelem kraju UE lub ubiegającego się o członkostwo, to 10% stażystów może pochodzić
spoza tych państw.
3. Kariera w instytucjach unijnych (czy nawet staże i praktyki) wymagają często
posiadania odpowiedniego doświadczenia i znajomości języka na wysokim poziomie. Na przykład, w 2015 roku o staże w ramach Blue Book aplikowało ponad
128 000 kandydatów, z czego zakwalifikowanych zostało nieco ponad 5200 osób
(dla porównania, o staże Roberta Schumana ubiega się co roku ok. 25 000 kandydatów, z których zostaje wybranych 600, a więc odsetek zakwalifikowanych jest
jeszcze mniejszy). Ta ścieżka wymaga zatem długotrwałych przygotowań. Warto wesprzeć chętnych uczniów w tym procesie i wspólnie z nimi stworzyć plan własnego rozwoju,
który pozwoli im spełnić wymagane kryteria (materiały mogą być zatem wykorzystane
np. przez szkolnych doradców zawodowych).
4. Niniejsze materiały przedstawiają w sposób ogólny typy organizowanych praktyk
i staży oraz możliwości kariery w UE. Poza Komisją Europejską, każda z europejskich
instytucji prowadzi jednak własne programy i nabory, należy więc śledzić ich serwisy internetowe w celu zapoznania się z dostępną aktualnie ofertą i ze szczegółowymi zasadami
rekrutacji.
5. Proponujemy, aby przedstawiać uczniom dostępne możliwości w sposób techniczny, bez wielkich emocji pro- lub antyunijnych. To po ich stronie jest ewentualne
podejmowanie decyzji o zaangażowaniu.

74

Filmy, spoty, vlogi
Kariera w instytucjach UE to perspektywa wydająca się odległą dla większości uczniów szkół
średnich. Warto jednak pokazać im tę ścieżkę, ukazać możliwości, rozbudzić marzenia, zachęcić do rozwoju, który może skutkować wyjątkowymi doświadczeniami.
Poniższe materiały prezentują możliwości pracy w instytucjach unijnych w realny dla młodzieży sposób – bo prezentując młodych stażystów, pracowników i ich historie. Mogą stać się
one punktem wyjścia do zajęć na temat rozwoju zawodowego, planowania ścieżki kariery,
kluczowych kompetencji, jakie powinny zostać nabyte przez młodych ludzi dla umożliwienia
im optymalnego wejścia na ścieżkę kariery.

Ryc. 44. Film prezentujący praktyki w Komisji Europejskiej (dostępny w języku angielskim).

Ryc. 45. Spot prezentujący praktyki w Parlamencie
Europejskim (dostępny w języku angielskim).

Źródło: https://bit.ly/2GwFepd.

Źródło: https://bit.ly/1TZJR9n.

Ryc. 46. Praktyki w Parlamencie Europejskim okiem
stażystów (dostępny w języku angielskim).

Ryc. 47. Spot prezentujący możliwości pracy w instytucjach Unii Europejskiej (dostępny w języku angielskim).
Źródło: https://bit.ly/2eqPAYz.

Źródło: https://bit.ly/2GkdZuG.
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Ryc. 48. Spot prezentujący możliwości pracy w instytucjach Unii
Europejskiej (dostępny w języku angielskim).
Źródło: https://bit.ly/2E2AG4r.
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Materiał 1. Praca zdalna
Informacja dla nauczyciela: Praca w strukturach unijnych obejmuje posługiwanie
się dokumentami pisanymi, w tym mailami. Dla wielu osób jest to trudne, ponieważ są
przyzwyczajone do kontaktów osobistych.
1. Podziel grupę na 5-7-osobowe zespoły. Poproś członków poszczególnych
zespołów, aby usiedli w kole, plecami do siebie. Rozdaj uczestnikom kartki
i przybory do pisania. Podkreśl, że w trakcie ćwiczenia uczniowie nie mogą komunikować się werbalnie ani nawiązywać kontaktu wzrokowego. Mogą jedynie pisać na kartkach i podawać je dalej, kolejnej osobie, siedzącej w okręgu.
2. Wytłumacz uczestnikom, że ich zadaniem jest np. przygotowanie planu
imprezy z okazji ukończenia szkoły.
Sugestia dla nauczyciela: Samo zadanie można modyfikować dowolnie, powinno
mieć jednak pewien poziom komplikacji i nie być oczywiste w wykonaniu.
3. Uczniowie grupowo oceniają propozycję. Wygrywa zespół, którego program
uzyska najwięcej głosów innych uczniów.
4. Podsumuj pracę i zapytaj uczniów:
• Jak pracowało się uczniom? Dobrze/źle?
• Jakie problemy pojawiły się przy pracy?
• Czy praca bez komunikacji werbalnej i kontaktu wzrokowego była trudniejsza
niż praca w grupie z możliwością komunikowania się?
• Czy podobne problemy mogą pojawić się, jeśli pracujemy zdalnie, mając tylko i wyłącznie kontakt mailowy?
Czas trwania: 15-30 minut (z podsumowaniem, zależnie od wielkości grupy).

Materiał 2. Plan kariery
Informacja dla nauczyciela: Uczestnicy pracują indywidualnie, w związku z tym
maksymalna liczba uczestników to 15-18 osób.
1. Poproś każdego z uczestników o wybranie wymarzonego stanowiska pracy
w strukturach unijnych. Następnie poproś o zapoznanie się z wymaganiami
na to stanowisko (pomocny jest dostęp do komputerów, ale smartfony w zupełności wystarczą).
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2. Poproś o przygotowanie kartki i przyborów do pisania. Uczniowie powinni podzielić kartkę na trzy części. W pierwszej powinni wpisać wymagania
dotyczące określonego stanowiska, w drugiej odpowiadające im osiągnięcia
własne. W trzeciej uczestnicy wybierają sposób osiągnięcia wymaganego poziomu. Całość należy przedyskutować wspólnie.

Materiał 3. Ćwiczenie – learningapps.org
Informacja dla nauczyciela: W celu przygotowania ćwiczenia otwórz aplikację
na matrycy grupowanie learningapps.org. W zestawie przygotuj różne instytucje,
które chcesz, aby grupa poznała bliżej, zaznacz je na mapie załączonej do aplikacji.
1. Podziel grupę na mniejsze, 4-7-osobowe zespoły. Każdy z nich ma pogrupować zadania i kompetencje poszczególnych instytucji. Muszą więc sprawdzić,
jakie one są i czym się zajmują poszczególne instytucje.
2. Ta sama strona pozwala na przyporządkowanie punktów na mapie. Wystarczy wyznakować wybrane instytucje, a uczestnicy mają za zadanie odgadnąć, co to za instytucja i czym się zajmuje.
Sugestia dla nauczyciela: W praktyce pomagają bardzo smartfony z dostępem
do Google Earth lub innej podobnej aplikacji.
Inną opcją z wykorzystaniem narzędzi z learningapps.org jest organizacja zawodów
z wykorzystaniem aplikacji Guesser, z mapą przygotowaną do zadania. Dobrze sprawdzają się zawody w znajomości krajów członkowskich.

Materiał 4. Kompetencje przyszłości. Sprawdź się!
Informacja dla nauczyciela: Wejdź na stronę https://eutraining.eu/#. Dostępne są
na niej przykładowe testy, wykorzystywane w rekrutacji EPSO. W ramach wersji demo,
można rozwiązać taki test.
1. Zaproś uczniów do sprawdzenia się i rozwiązania testu (możesz to połączyć z konkursem w klasie na najlepiej rozwiązany test).
2. Omów z uczniami wyniki testu.
3. Zastanówcie się wspólnie, jakie umiejętności sprawdzane są podczas testu. Czy mogą być one przydatne również w staraniu się o inną pracę?
4. Przeprowadź z uczniami burzę mózgów na temat tego, jakie kompetencje
możemy uznać za „kompetencje przyszłości” na rynku pracy oraz w jaki sposób można je doskonalić.
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1. Skontaktuj się z działającym w twojej okolicy Punktem Informacyjnym Europe Direct. Ich listę znajdziesz na stronie:
https://ec.europa.eu/poland/services/contact-points_pl.
Informacja dla nauczyciela: Oprócz wskazanych punktów, działają również Punkty
Informacyjne Unii Europejskiej w Warszawie
(https://ec.europa.eu/poland/event/punkt_infromacyjny_pl)
lub Wrocławiu (https://ec.europa.eu/poland/event/punkt_informacyjny_wro_pl).
2. Zaplanuj wycieczkę z klasą do jednego z nich (może to być również element
dodatkowy wycieczki szkolnej).
Informacja dla nauczyciela: Taka wizyta, po uprzednim uzgodnieniu terminu,
może być połączona z organizacją lekcji europejskiej dla uczniów.
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Propozycje do dyskusji i aktywności z uczniami

Materiał 5. Wycieczka – wizyta w Punkcie Informacji Europejskiej

Przydatne strony internetowe / Literatura uzupelniająca

3.5. Przydatne strony internetowe
Strony zawierające informacje na temat możliwości staży i praktyk
w instytucjach europejskich:
https://europa.eu/european-union/about-eu/working/students_en
http://europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00047/Traineeships
Blue Book:
Strona programu: https://ec.europa.eu/stages/home_en
Kariera w UE:
https://epso.europa.eu/home_pl
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Oprócz materiałów źródłowych, takich jak podręczniki czy informatory poszczególnych akcji
lub inicjatyw europejskich dotyczących młodzieży, polecamy zestaw literatury uzupełniającej.
Ma ona duży walor edukacyjny, a prezentowane tytuły warto poznać niezależnie od ich przydatności w kontekście realizowanych działań związanych z opisanymi w niniejszym podręczniku. Wybraliśmy przede wszystkim tytuły dostępne po polsku, nieodpłatnie i online. Mamy
nadzieję, że pozwoli to na bezproblemowe dotarcie do nich i poświęcenie uwagi ich zawartości. Kilka ostatnich tytułów dostępnych jest jedynie w języku angielskim, jednak postanowiliśmy dołączyć je do listy zalecanej literatury ze względu na ich poziom i jakość.

Pakiet edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu
W ramach Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu realizowanej przez FRSE w latach
2007-2014 powstało siedem publikacji na temat różnych aspektów pracy z młodzieżą i prowadzenia projektów współpracy młodzieży z różnych krajów. Polecamy każdy z nich:

Uczestnictwo młodzieży, brw.

Edukacja międzykulturowa, brw.

Źródło: https://bit.ly/2qCldo2.

Źródło: https://bit.ly/2HGS7uV.

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji, brw.
Źródło: https://bit.ly/2HvwaBf.
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4. Literatura uzupełniająca

Przydatne strony internetowe / Literatura uzupelniająca

Ewaluacja w pracy metodą
projektu, brw.

Analiza potrzeb, brw.
Źródło: https://bit.ly/2Hat8mz.

Źródło: https://bit.ly/2yCLFDv.

Wspieraj młodzież coachingowo,
brw.

Od kreatywności do innowacji,
brw.

Źródło: https://bit.ly/2qHr9Lt.

Źródło: https://bit.ly/2EV2doJ.

82

Wydawnictwa Partnerstwa na rzecz Młodzieży Rady Europy i Unii Europejskiej są szczególnie
popularne, mimo daty ich pierwotnej edycji, wśród osób pracujących z młodzieżą w wielu
krajach Unii Europejskiej. Warto na pewno zapoznać się ze wszystkimi, niestety część nie jest
dostępna w języku polskim. Poniżej prezentujemy, naszym zdaniem, najbardziej przydatne
i ciekawe w kontekście niniejszego podręcznika tytuły, wszystkie w języku polskim i dostępne
nieodpłatnie online.

Zarządzanie organizacją, brw.

Zarządzanie projektem, brw.

Uczenie międzykulturowe, brw.

Źródło: https://bit.ly/2vv0YNZ.

Źródło: https://bit.ly/2HspLa5.

Źródło: https://bit.ly/1VHWrxC.

Wolontariat międzynarodowy,
brw.

Zasadnicze elementy szkolenia,
brw.

Źródło: https://bit.ly/2HwLkGm.

Źródło: https://bit.ly/2EV7nRJ.
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T-Kit

Polecane książki w języku angielskim

G.J. Friesenhahn (ed.), H. Schild,
H.-G. Wicke, J. Balong, Learning
mobility and non-formal learning
in European contexts. Policies,
approaches and examples,
Council of Europe, 2013.

W. Shen, J.Evans (eds.), Youth
employment and the future
of work, Council of Europe, 2010.
Źródło: https://bit.ly/2qEyGL0.

L. Chisholm, B. Hoskins, Trading
up – Potential and performance
in non-formal learning, Council
of Europe, 2005.
Źródło: https://bit.ly/2JUt5t5.

Źródło: https://bit.ly/2ln5gB6.
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PRZEDSTAWICIELSTWO KOMISJI EUROPEJSKIEJ W POLSCE
oraz PRZEDSTAWICIELSTWO REGIONALNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Zadaniem Przedstawicielstw Komisji Europejskiej jest objaśnianie wpływu polityki Unii Europejskiej na życie obywateli Polski,
udzielanie polskiemu rządowi oraz innym instytucjom informacji o UE oraz informowanie Komisji Europejskiej w Brukseli
na temat aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce. Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej prowadzą działalność komunikacyjno-informacyjną poprzez organizację debat, konferencji i seminariów o tematyce europejskiej.
Co roku organizują też obchody Dnia Europy 9 maja oraz Europejskiego Dnia Języków. Przedstawicielstwa znaczną część
swoich działań kierują do uczniów, studentów oraz nauczycieli.
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa
tel. 22 556 89 89
e-mail: ec-poland@ec.europa.eu
www.ec.europa.eu/poland/home_pl

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej
ul. Widok 10, 50-052 Wrocław
tel. 71 324 09 09
e-mail: ec-wroclaw@ec.europa.eu
www.ec.europa.eu/poland/home_pl

BIURO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W POLSCE
oraz BIURO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WE WROCŁAWIU
Biura Parlamentu Europejskiego informują o Parlamencie Europejskim, jego działaniach, decyzjach oraz inicjatywach polskich europosłów. Pomagają mediom w informowaniu o UE oraz współpracują z władzami polskimi na szczeblu centralnym,
regionalnym i lokalnym, a także z Przedstawicielstwami Komisji Europejskiej. Uczestniczą także w targach edukacyjnych
i studenckich targach pracy, organizują lekcje europejskie dla uczniów w całym kraju, a także chętnie goszczą uczestników
projektów europejskich i stażystów partnerskich organizacji.
Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce
ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa
tel. 22 595 24 70
e-mail: epwarszawa@europarl.europa.eu
www.europarl.europa.eu/poland/pl/

Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu
ul. Widok 10, 50-052 Wrocław
tel. 71 337 63 63
e-mail: epwroclaw@europarl.europa.eu
www.europarl.europa.eu/poland/pl/biuro_we_wroclawiu

PUNKTY INFORMACYJNE UNII EUROPEJSKIEJ W WARSZAWIE I WE WROCŁAWIU
Punkty Informacyjne Unii Europejskiej udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej, prowadzą lekcje europejskie o zróżnicowanej tematyce dla szkół i grup młodzieżowych, oferują publikacje, broszury i materiały informacyjne
na temat polityk i programów Unii Europejskiej. Punkty Informacyjne UE udostępniają także publikacje oraz drobne upominki
na konkursy o tematyce europejskiej.
Punkt Informacyjny Unii Europejskiej w Warszawie
ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa
tel. 22 55 68 970/971
e-mail: warszawa@europeinfo.eu
https://ec.europa.eu/poland/event/punkt_informacyjny_pl

Punkt Informacyjny Unii Europejskiej we Wrocławiu
ul. Widok 10, 50-052 Wrocław
tel. 71 324 09 10
e-mail: regionalny-infopoint-eu@e.pl
www.ec.europa.eu/punktue-wroclaw

SIECI INFORMACYJNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ W POLSCE
Punkty Informacyjne Europe Direct
Dostarczają informacji i odpowiadają na pytania związane z Unią Europejską. Odpowiedzi udzielane są bezpośrednio
i uwzględniają lokalne uwarunkowania. Odpowiednio przeszkolony personel organizuje również spotkania informacyjne
w szkołach oraz debaty z udziałem lokalnych i regionalnych polityków, a także reprezentuje UE, np. podczas targów.
Dzięki ponad milionowi pytań, które każdego roku są kierowane do punktów informacyjnych, unijni decydenci mają
również okazję poznać potrzeby i obawy obywateli. Punkty Informacyjne Europe Direct znajdują się na terenie całej Polski,
obecnie jest ich 24.
Centra Dokumentacji Europejskiej
Promują wiedzę i badania naukowe na temat integracji UE. Oferują szeroki zbiór publikacji na tematy europejskie oraz zachęcają środowiska naukowe, by włączyły się w debatę na temat Europy.
Team Europe
Sieć ekspercka Komisji Europejskiej składająca się ze specjalistów zajmujących się wieloma aspektami polityki europejskiej.
Jej członkami są prawnicy, ekonomiści, politolodzy, historycy, socjologowie. Członkowie Team Europe uczestniczą w debatach
i konferencjach, biorą udział w programach radiowych i telewizyjnych. Zainteresowane instytucje i organizacje, w tym placówki edukacyjne mogą zwracać się do nich, aby uzyskać ekspercką wiedzę lub analizę na konkretny temat.
Więcej informacji na temat sieci informacyjnych Komisji Europejskiej w Polsce znajduje się na stronie:
www.ec.europa.eu/poland/services/contact-points_pl.

Zjednoczona w różnorodności.
Motto Unii Europejskiej

Podręcznik służy do prowadzenia edukacji w zakresie inicjatyw i programów Unii Europejskiej adresowanych do ludzi młodych, stworzonych w celu wyrównania szans dla młodzieży. Składa się z trzech części
poświęconych wybranym komponentom programu Erasmus+, inicjatywom UE na rzecz młodzieży oraz
możliwościom odbywania staży i rozpoczęcia kariery w instytucjach unijnych.
Publikacja jest jednym z trzech podręczników wydanych przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Pozostałe dwa dotyczą edukacji antydyskryminacyjnej oraz praw człowieka. Materiały edukacyjne
zawarte we wszystkich trzech podręcznikach adresowane są przede wszystkim do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz trenerów i edukatorów, którzy na ich podstawie będą mogli prowadzić
szkolenia w ramach opracowanych przez siebie projektów oraz podejmować działania tematycznie powiązane z proponowanymi zagadnieniami. Mogą być też wykorzystywane przez pedagogów, pracowników
młodzieżowych, liderów, wolontariuszy oraz wszelkie inne osoby zaangażowane w działalność edukacyjną.

W SERII UKAZAŁY SIĘ:

PRAWA
CZŁOWIEKA

WOKÓŁ
DYSKRYMINACJI
MATERIAŁY EDUKACYJNE

MATERIAŁY EDUKACYJNE

PRZEDSTAWICIELSTWO REGIONALNE
KOMISJI EUROPEJSKIEJ
ul. Widok 10, 50-052 Wrocław
tel. 71 324 09 09, ec-wroclaw@ec.europa.eu
www.ec.europa.eu/poland/home_pl
facebook.com/komisjaeuropejska
twitter.com/EUinWroclaw

