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Prantsusmaa eesistumisaja algus Euroopa Liidu Nõukogus

Alates 1. juulist kuni 31. detsembrini 2008 organiseerib 
Prantsusmaa Euroopa Nõukogu istungeid. Eesistumisperioodi 
motoks on „rohkem kaitsev pakkuv Euroopa” ning see on kantud 
ideest kaitsta Euroopa sotsiaal- ja majandusmudelit 
globaliseerumise surve eest. 
Prantsusmaa eesistumise tähistamiseks kaunistavad Eiffeli torni 
igal õhtul alates 30-st juunist Euroopa värvid.
http://www.ue2008.fr/

1. jaanuaril 2009 liitub eurotsooniga Slovakkia 

Juulis 10 aastat tagasi võtsid Euroopa liidrid vastu ajaloolise otsuse ühisraha 
euro kasutusele võtuks. 1. jaanuarist 1999 sai eurost 11 EL liikmesriigi ametlik 
rahaühik. Sularahana võeti euro kasutusele 2002. aastal ning tänaseks päevaks 
on see rahvuslikud valuutad asendanud 15 EL liikmeriigis. Alates 1. jaanuarist 
2009 liitub eurotsooniga Slovakkia, kes on ainsana euroga liituda soovivatest 
riikidest täitnud selleks vajalikud tingimused.

http://ec.europa.eu/economy_finance/the_euro/index_en.htm?cs_mid=2946

Uus teavitusprogramm "Björk - õpi Põhjamaades!" 

Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Põhjamaade saatkonnad 
algatasid uue laiahaardelise ja mitmekülgse hariduse ning 
karjäärivalikute teavitusprogrammi "Björk - õpi Põhjamaades!". 
Programmi eesmärk on teavitada Eesti noori ja teisi õpihimulisi 
haridusvõimalustest Põhjamaades. Programmi veebilehel on info 
kõikide Põhjamaade kohta ja reaalsed pakkumised Põhjamaade 
haridusasutustelt. 

Programm pöörab eritähelepanu vähem tuttavatele haridusvõimalustele, näiteks kutsekoolidele, 
rahvaülikoolidele ja täiendkoolitusele. Veebileht on ka kasulik infoallikas noorte- ja 
kärjäärinõustajatele. 

http://bjork.norden.ee

Europlacement – uus üleeuroopaline praktikaportaal

Uus portaal aitab kõiki töö- ja praktikakohtade otsijaid nii Eestis kui välismaal. 
Europlacement veebikeskkonda on kokku kogutud tuhandeid töö- , praktika-
ja vabatahtliku teenistuse pakkumisi üle maailma. Vaata lähemalt:  

http://www.europlacement.com

Euroopa Navigaator

Euroopa Navigaator võimaldab lugejale kõrgekvaliteedilisi uurimus- ja 
haridusmaterjale Euroopa integratsiooni ajaloost. Navigaator on 
mitmekeelne multimeedia andmebaas, mis sisaldab üle 15,000 
dokumendi Ühinenud Euroopa ajaloolisest ja institutsionaalsest 
arengust.

      http://www.ena.lu/
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Eelinfo: Arengukoostöö suvekoolis arutatakse Eesti rolli üle 
Euroopas ja maailmas 

Eesti Euroopa Liikumise FEST projekt ja Arengukoostöö Ümarlaud 
korraldavad 25. – 29. augustil 2008 Läänemaal Roostal 
rahvusvahelise arengukoostöö-teemalise suvekooli „Civil society 
in global action for development: issues, messages and 
methods“.

Lisaks Eesti rahvusvahelisele arengukoostööle räägitakse ka kliimamuutustest, arenguabi tõhususest 
ja arenguriike mõjutavatest kaubandussuhetest. Oma teadmisi jagavad asjatundjad Bangladeshist, 
Eestist, Inglismaalt, Keeniast, Mosambiigist, Rootsist ja Soomest.

Suvekooli töökeeleks on inglise keel ja registreerumistähtaeg on 4. august!
Ürituse täpsema tutvustus, programm ja registreerimisleht on leitavad veebiaadressilt: 
http://fest-project.org/index.php?leht=139

Eesti keeles ilmus Euroopa Liidu teemaline käsiraamat vabaühendustele

Avatud Eesti Fondi toel ilmus eestikeelne käsiraamat, mis pakub kohandatud teavet Euroopa Liidu 
institutsioonide ja Euroopa vabaühenduste tegevuse kohta, samuti soovitusi eestkoste alaseks tööks. 
Lisaks nõuannetele on trükises näiteid toimunud üleeuroopalistest kampaaniatest. Käsiraamat on  
kokku pandud eelkõige neile vabaühendustele  ja huvilistele, kes soovivad rohkem teada saada 
Euroopa Liidu poliitikakujundamisest või kavatsevad selles osaleda.

Tasuta käsiraamat on saadaval ainult internetis ja seda on võimalik allalaadida siin:

http://www.oef.org.ee/_repository/File/Juhend_vabahendustele_EL.pdf

Rahvusvahelise noortepäeva tähistamine Eestis!
Kuuendat aastat järjest tähistatakse Eesti Noorteühenduste Liidu 
eestvedamisel rahvusvahelist noortepäeva, mille korraldamisel aitavad 
kaasa ka mitmed teised noorteühendused. Käesoleval aastal leiab 
rahvusvaheline noortepäev aset Haapsalus, mille läbivaks teemaks on 
noorte osalus.
http://www.noortepaev.com

EURO<26 viib suvel Türki, Serbiasse, Horvaatiasse, Sardiiniasse

Kaardiomanikuna on Sul võimalus osa saada mitmetest põnevatest rahvus-
vahelistest projektidest. Reisi, õpi kooliruumidest väljaspool, võta päikest, 
chilli teiste omavanuste noortega üle kogu Euroopa. 
Täpsem info: 

http://www.euro26.ee/www/sisu.php?id=3&page=32

Registreeru Eesti esimesele kudumisgraffiti võistlusele!

Seoses 12. augustil toimuva rahvusvahelise noortepäevaga Haapsalus kuulutab 
EURO<26 esimest korda Eestis välja kudumisgraffiti võistluse. Kutsu kuni 5-
liikmeline punt kokku, haara vardad ja hakka kuduma! Võistkondade 
registreerimistähtaeg aadressile maarja@euro26.ee on hiljemalt 13. juulil.

Kogu vajalik info: 
http://www.noortepaev.com/uudised.php?subaction=showfull&id=1213356250&arc
hive=&start_from=&ucat=1&
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Projektikonkursside tähtajad
Tähtaeg Programm Lisainformatsioon

15.07.08 Euroopa Komisjoni 
praktikaprogramm ÜRO-s

Praktikaprogramm Euroopa Komisjoni delegatsioonis ÜRO 
peakontoris New Yorgis. Kuni 6-kuulisele praktikale on võimalus 
kandideerida kõikidel kõrgharidust omavatel inimestel.

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100003
58&show

15.07.08 Rahvusvaheline 
doktoriuuringute stipendium 
Uus-Meremaal

Stipendium doktorantidele kuni 3-ks aastaks doktoritöö 
tegemiseks Uus-Meremaa Ülikoolides. 

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100003
51&show

15.07.08 Euroopa Noored Alamprogramm 4.5b taotlusvoor on mõeldud projektidele, mis 
edendavad noorte, noorsootöötajate ja noorteorganisatsioonide 
töötajate teavitamise ja teadlikkuse suurendamise meetmeid, et 
julgustada noorte aktiivset osalemist Euroopa Parlamendi
2009. aasta valimistel ja anda neile valimiste kohta teavet.

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100003
99&show

30.07.08 EUROPRIX Toptalendi 
auhind

Toptalendi auhind on Euroopa võistlus, mis on suunatud noortele 
professionaalidele ja õpilastele, kes töötavad uuenduslikes 
projektides e-meedia ja disaini vallas. 

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100001
84&show

30.07.08 Lorenzo Natali 
ajakirjandusauhind

Auhind, millega tasustatakse ajakirjanikke, kes kaitsevad 
inimõigusi ja demokraatia arengut. 

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100002
97&show

20.08.08 Erasmuse programm 
noortele ettevõtjatele

Programmi eesmärk on toetada EL-i noorte ettevõtjate projekte 
läbi tööpraktika mõnes teises EL-i liikmesriigis aidates seeläbi 
kaasa kogemuste vahetamisele ja ärisidemete tekkimisele.

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100004
01&show

31.08.08 Praktikaprogramm Euoopa 
Ombudsmani büroos

Praktikaprogramm Euroopa Ombudsmani büroo tööga tutvumiseks 
ja töökogemuse saamiseks

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100001
47&show

31.08.08 Praktikaprogramm Euroopa 
Siseturu Ühtlustamise 
Ametis

EL Siseturu Ühtlustamise Amet võimaldab ülikooli lõpetanud 
noortele 5-kuulist praktikat oma allasutustes. Stipendiumi suurus 
800€ kuus

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100002
34&show

31.08.08 Euroopa Liidu Nõukogu 
praktikaprogramm

Kuni 5-kuuline praktika Euroopa Liidu Nõukogus, mis on mõeldud 
enesetäiendamiseks ja töökogemuse saamiseks ülikooli 
lõpetanutele (stipendium 900€/kuus), koolipraktikana üliõpilastele 
(stipendiumit ei maksta) ja riigitöötajatele (palka maksab tööandja 
kodumaal)

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100000
21&show
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01.09.08 Euroopa kodanikele: 
Alamprogramm 1. 
Sõpruslinnad – kodanike 
kohtumised

Programmi „Euroopa kodanikele (2007-2013)“ eesmärgiks on 
edendada Euroopa kodanikutunde teket. Selle raames 
finantseeritakse Euroopa erinevate kohalike omavalituste vahelisi 
kohtumisprojekte.

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100000
88&show

01.09.08 PROGRESS (2007-2013) –
Tööhõive ja sotsiaalse 
ühtsuse programm

PROGRESS on uus Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse ühtsuse 
programm, mille kaudu on võimalik rahastada järgmistesse 
valdkondadesse kuuluvaid projekte:

- tööhõive
- sotsiaalne kaitse ja sotsiaalne tõrjutus
- töötingimused
- diskrimineerimise vastane võitlus ja mitmekesisus

sooline võrdõiguslikkus

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100000
40&show

01.09.08 Euroopa Liidu Nõukogu 
praktikaprogramm

Kuni 5-kuuline praktika Euroopa Liidu Nõukogus, mis on mõeldud 
enesetäiendamiseks ja töökogemuse saamiseks ülikooli 
lõpetanutele (stipendium 900€/kuus), koolipraktikana üliõpilastele 
(stipendiumit ei maksta) ja riigitöötajatele (palka maksab tööandja 
kodumaal)

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100000
21&show

01.09.08 Euroopa Komisjoni 
praktikaprogramm

Kuni 5-kuuline praktika Euroopa Komisjonis noortele 
ülikoolilõpetanutele enesetäiendamiseks ja töökogemuse 
saamiseks ning EL-alase teadlikkuse tõstmiseks. Stipendiumi 
suurus: 1003€ kuus.

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100000
72&show

01.09.08 Euroopa Komisjoni 
tõlkepraktika programm

Kuni 5-kuuline praktika Euroopa Komisjoni tõlketeenistuses 
noortele ülikoolilõpetanutele. Lisaks inglise keelele peab praktikant 
valdama lisaks veel ühte EL ametlikest keeltest peale oma 
emakeele. Stipendiumi suurus 963€ kuus.

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100000
90&show

01.09.08 Euroopa Noored Euroopa Komisjoni haridusprogrammi Euroopa Noored taotlusvoor 
noortele ning noortega tegelevatele inimestele ja 
organisatsioonidele.

http://www.noored.ee
15.09.08 Euroopa Investeerimispanga 

toetus ülikoolidele
Kuni 300 000 € suurune toetus EL liikmesriikide ülikoolidele õppe-, 
arendus- ja uurimisvaldkonna projektide läbiviimiseks.

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100003
65&show

15.09.08 Praktikaprogramm Euroopa 
Nõukogus

Inimõigusküsimustega tegelev Euroopa Nõukogu (Council of 
Europe) pakub kuni 3-kuulist praktikat vähemalt 6 semestrit 
läbinud üliõpilastele ja kõrghariduse omandanutele.

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100000
91&show  

20.09.08 EYMAN’i  Online 
kunstifestival

15-30 aastastele noortele mõeldud Online kunstifestival, mille 
eesmärgiks on edendada internetikunsti kasutamist noorte seas.

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100004
02&show
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30.09.08 Juhtivtöötajate 
treeningprogramm Jaapanis

EL liikmesriikides tegutsevate äriorganisatsioonide juhtidele 
mõeldud aastane ärijuhtimise treeningprogramm

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100002
40&show

30.09.08 Juhtivtöötajate 
treeningprogramm Koreas

EL liikmesriikides tegutsevate äriorganisatsioonide juhtidele 
mõeldud aastane ärijuhtimise treeningprogramm

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100002
41&show

30.09.08 Praktikaprogramm Euroopa 
Nüüdiskeelte Keskuses

Euroopa Nüüdiskeelte Keskus pakub ülikooli lõpetanutele kuni 6-
kuulist praktikat. Stipendiumi suurus 686 €/kuus

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100001
92&show

30.09.08 Praktikaprogramm Euroopa 
Liidu Regioonide komitees

Regioonide komitee iga-aastane kuni 5-kuuline praktikaprogramm 
ülikooli lõpetanud noortele töökogemuse saamiseks EL 
institutsioonides. Stipendiumi suurus 1000 €/kuus

http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do?progId=EU00100000
20&show


