SZUKAMY UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW!

Szkolenia międzynarodowe, wymiany młodzieżowe oraz Wolontariat Europejski (EVS)
to świetne okazje do zdobycia nowego i cennego doświadczenia, przydatnej wiedzy, poznania
ciekawych ludzi, nabrania inspiracji, szlifowania języka obcego i wielu innych plusów.
………………………………………………………………………………
Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny w ramach
projektu, materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również liczyć na zwrot kosztów podróży.
Szkolenia oraz wymiany młodzieżowe prowadzone są metodami nauki formalnej i
pozaformalnej takimi jak: gry symulacyjne, burze mózgów, warsztaty, gry na rozruszanie,
wieczorki kulturalne.
Wymiana Młodzieży – Share and go! we włoskim Salerno
Kiedy? 4.11.2017-11.11.2017r.
Celem projektu jest rozszerzenie wiedzy 38 osób w wieku 22-30lat z krajów takich jak Polska,
Estonia, Hiszpania, Belgia, Grecja, Bułgaria poprzez nieformalne metody edukacji na tematy
takie jak mobilność, transport, turystyka, jedzenie, konsumpcjonizm, kultura, finanse, czas
wolny, kursy jako szanse płynące z wymiany związanej z gospodarką. Wymiana wiedzy o
możliwościach życia społecznego i pracy poprzez m.in. platformy internetowe.
Projekt adresowany jest do osób które posiadają już doświadczenie w tym temacie lub chcą je
pozyskać. Potrzebujemy osób o szerokich horyzontach, otwartym umyśle, tolerancyjnych
które chcą podzielić się swoją wiedzą podczas uczenia się od innych.
Futuro Digitale jest bezprofitową organizajcą działającą od 2013 roku, pracującą głównie w
małych miastach. Zajmuje się promowaniem możliwości związanych z e-learningiem,
wspomaganiem młodzieży jeśli chodzi o samozatrudnienie,edukacją związaną z
przynależnością do Europy oraz zmniejszeniem cyfrowej przepaści wraz z podwyższenie
świadomości z nią związanej.
Wolontariusz otrzyma bezpłatne noclegi (hostel w sercu Salerno, pokoje 3-4 osobowe) oraz
posiłki. Zwrot kosztów podróży do 275€.
Po zakończeniu projektu zostaną wręczone certyfikaty "Youthpass" potwierdzające zdobyte
doświadczenie.
Uczestnik musi posługiwać się językiem angielskim w stopniu c onajmniej komunikatywnym.
Zgłoszenia do czwartku, 21.09.2017 do godz. 20:00.

Szkolenie „NEE(D)T Youth Work” w Črnomelj w Słowenii w dniach 06-12 listopada 2017!

Projekt poświęcony jest pracy młodzieżą NEET - >Not In Education, Employment or Training<,
czyli młodych ludzi pochodzących ze środowisk, w których mają oni najbardziej ograniczone
możliwości zatrudnienia. Ten problem młodych bezrobotnych dotyczy całej Europy. Dzięki
temu treningowi chcemy nauczyć i przygotować pracowników młodzieżowych do pomagania,
doradzania i wspierania młodych ludzi tak, aby ich życie osiągnęło lepszy standard. Chcemy
przywrócić młodym NEET wiarę w siebie i świadomość własnego potencjału.
Wiemy, że mają oni dużo talentów, umiejętności, wiedzy i kompetencji, które mogą dać im
zatrudnienie i dzięki temu sprawić, że będą oni pełnymi członkami lokalnych społeczności.
Dzięki temu treningowi uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę, metody oraz narzędzia
nieformalne potrzebne do analizy sytuacji dzisiejszej młodzieży. Poprzez warsztaty i inne
zajęcia pracownicy młodzieżowi mogą wywrzeć pozytywny wpływ na społeczność lokalną i
pomóc młodym bezrobotnym przekształcić ich umiejętności i talenty w realne możliwości
zatrudnienia.
W projekcie weźmie udział 28 osób z krajów takich jak: Bułgaria, Włochy, Francja, Cypr,
Macedonia, Hiszpania, Polska, Belgia, Czechy, Malta, Rumunia, Chorwacja, Słowenia.
Szkolenie skierowane jest do pracowników młodzieżowych w wieku powyżej 18 lat – nie ma
górnego limitu wieku.
Prosimy o pilne zgłoszenia (ostateczny termin 16.09.2017)

Wymiana Młodzieży „Urban House” w Črnomelj w Słowenii
Kiedy? 09-16 października 2017!

Celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi do samozatrudnienia i przedsiębiorczości
społecznej. Uczestnicy dowiedzą się, czym jest przedsiębiorczość społeczna, jak zacząć
działać, skąd pozyskać fundusze jak zrobić startup i platformy crowdfundingowe oraz poznają
inne narzędzia biznesowe.
Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, uczestnicy stworzą swoje własne business plany
oraz spróbują zrealizować je kiedy wrócą do domu.
Projekt ma na celu twórcze, artystyczne wyrażanie się poprzez renowację hostelu. Będziemy
mieć różne praktyczne warsztaty, dzięki którym uczestnicy nadadzą nowy, miejski wyraz temu
miejscu.

Uczestnicy zaprezentują swój własny punkt widzenia, kreatywne pomysły i zrealizują je we
współpracy z innymi uczestnikami. Dzięki różnym warsztatom i renowacji hostelu uczestnicy
zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są kluczowymi narzędziami w
nieformalnej edukacji i nieformalnym uczeniu się w wymiarze europejskim.
Poprzez praktyczne, kreatywne zajęcia uczestnicy odnowią meble, pomalują ściany, zamienią
taras w miejski ogródek tak, aby nadać nowy, miejski wygląd staremu budynkowi. Dzięki temu,
to miejsce stanie się bardziej odpowiednie i komfortowe na potrzeby przyszłych projektów
oraz dla rozwoju turystyki dla zorganizowanych grup. Uczestnicy również poznają podstawy
społecznej przedsiębiorczości jako narzędzia do rozwiązywania problemów społecznych.
Uczestnik powinien mieścić się w grupie wiekowej od 17 do 30 lat oraz powinien posługiwać
się językiem angielskim w stopniu przynajmniej komunikatywnym. Organizatorzy zapewniają
zakwaterowanie, wyżywienie, transport w ramach projektu, materiały szkoleniowe. Uczestnicy
mogą również liczyć na zwrot kosztów podróży.
Prosimy o pilne zgłoszenia (ostateczny termin 16.09.2017)

Weź udział w projekcie „Time for Tea” w Wielkiej Brytanii!
Projekt jest skierowany do pracowników młodzieżowych, nauczycieli oraz innych dorosłych
(osoby po 20-ym roku życia, chętnie wolontariusze), którzy chcieliby zainspirować się i
wspomóc swoją wiedzą i doświadczeniem młodych ludzi – także rówieśników! Do udziału w
projekcie zapraszamy także młodych liderów.
Termin wyjazdu dla osób z Polski to 21.10.2017 – 27.10.2017r., miejsce – Newland Park, UK.
Projekt składa się z trzech etapów (uczestnicy są zobowiązani brać udział w każdym z nich):
1. Szkolenie w Newland - przygotowanie do organizacji projektu Time for Tea w lokalnej
społeczności). Młode osoby poproszą o zastanowienie się, dyskusję, wyrażenie
swojego zdania na tematy które są dla nich istotne, sprawiają im trudności bądź po
prostu w znacznym stopniu ich dotyczą. Przekażą je za pośrednictwem filmu, zdjęć,
blogów i innych mediów.
2. Działanie lokalne (organizacja własnego przedsięwzięcia w Polsce).
3. Spotkanie w Londynie (Brunel University), 10.04.2018 - 14.04.2018r.. Cel:
podsumowanie, podzielenie się doświadczeniami oraz zaprezentowanie rezultatów dla
partnerów projektu.

Dokładny program zajęć i więcej informacji w załączniku.
Ze względu na bardzo wysokie koszty organizacji projektów w Wielkiej Brytanii
organizator pobiera opłatę za uczestnictwo w projekcie:
125 EUR za osobę – etap I,
75 EUR za osobę – etap III
Koszty transportu będą refundowane, natomiast organizator zapewnia zakwaterowanie,
posiłki oraz materiały szkoleniowe.
Wymagania odnośnie uczestników projektu:
-ukończony 20 r.ż.,
- zawód: nauczyciel, profesjonalny pracownik młodzieżowy, dorosły woluntariusz, lider
-powinien pracować z dziećmi lub młodzieżą,
-powinien mieć/zorganizować klasę lub grupę dzieci lub młodzieży gotową do wzięcia
udziału w projekcie w swojej społeczności/mieście/itp.,
-musi być gotowym do wzięcia udziału we WSZYSTKICH etapach projektu oraz pobytu w
UK przez cały czas trwania szkolenia.

Aplikuj do uczestnictwa już dzisiaj. Zgłoszenia prosimy kierować
na adres:
erasmus@centrumwolontariatu.eu
W temacie wiadomości e-mail proszę koniecznie wpisać tytuł wybranego projektu. W treści
zgłoszenia napisz dlaczego chcesz wyjechać i dlaczego to Ciebie powinniśmy wybrać. Napisz
również kilka zdań o sobie, skąd jesteś, ile masz lat. Dlaczego jesteś zainteresowany(a) tym
projektem.Na projekty wolontariatu europejskiego EVS prosimy o przesyłanie CV (mile
widziane) oraz opis (5 zdań) motywacji do udziału w projekcie! Dodatkowo prosimy o
podanie numeru telefonu, adresu e-mail, daty urodzenia.
We wszystkich projektach głównym językiem jest język angielski. Uczestnicy wymian
międzynarodowych powinni znać jego podstawy, uczestnicy szkoleń powinni posługiwać się
na poziomie komunikatywnym. Wszyscy uczestnicy powinni być zainteresowani tematyką
wybranego projektu, aby móc podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Osoby
biorące udział w projektach prosimy o darowiznę 50zł na cele statutowe
stowarzyszenia.
Serdecznie zachęcamy !!!
http://centrumwolontariatu.eu/wyjedz-na-projekt/

