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.

Szkolenie "Global Responsibility Education"
Kiedy? 22-28 listopada 2017 r.
W szkoleniu będą uczestniczyły 33 osoby pochodzące z 11 krajów: Grecji, Włoch, Litwy,
Polski, Rumunii, Macedonii, Turcji, Serbii, Egiptu, Gruzji i Bułgarii. Uczestnik powinien
posiadać:
- powyżej 20 lat;
- zawód nauczyciela lub być osoba pracująca z młodzieżą czy aktywnym wolontariuszem
w organizacjach pozarządowych;
- udokumentowane doświadczenie trenera / facylitatora podczas formalnych lub nieformalnych
sesji szkoleniowych dla młodych ludzi;
- międzynarodowe doświadczenie, które będzie zaletą;
- porozumiewać się w języku angielski w stopniu biegłym;
Celami szkolenia są:
- stworzenie wykwalifikowany zespół trenerów (nauczycieli i pracowników młodzieżowych)
przeszkolonych w zakresie globalnej odpowiedzialności edukacji;
- wprowadzenie metod uczenia GRE;
- wprowadzenie systemu certyfikacji GRE wśród organizacji partnerskich;
- zachęcenie do kreatywności, odpowiedzialności i świadomości obywatelskiej młodych ludzi
poprzez dzielenie się i wymienianie najlepszych praktyk w GRE z rówieśnikami;
- budowanie potencjału organizacji partnerskich i innych zainteresowanych stron osiągniętych w
ciągu całego życia projekt zapewnienia GRE uczniom i młodzieży w ich krajach.
Opłata za uczestnictwo: 30 euro za osobę (Opłata zostanie potrącona z kosztów podróży)

Zwrot kosztów podróży zostanie dokonany przelewem bankowym po wymianie i w ciągu 45 dni
od daty otrzymania oryginałów dokumentacji podróży pocztą. Zwrot kosztów podróży do 275€.

Prosimy o pilne zgłoszenia (kilka słów o sobie) do 16.11.2017 do godziny 20:00. W tytule maila proszę
wpisać nazwę projektu.

EVS w Portugalii- BEJA
Kiedy? 24.11.2017-15.12.2017r.
W ramach projektu wolontariusze będą opracowywać, wykorzystując metody nieformalne, działania
kulturalne, sportowe i muzyczne, debaty, promocję programu Erasmus + oraz jego potencjału i tworzenie
sieci kontaktów, wolontariatu, organizowanie i rozwijanie warsztatów. dla dzieci i młodzieży, muzyki,
sztuki, kreatywności, sportu i ogrodnictwa.
Celami projektu są:
- zapewnienie pracownikom młodzieżowym innowacyjne praktyki, które należy wykorzystywać w pracy
z młodzieżą w zakresie poszukiwania pracy i poczucia inicjatywy;
- wzmocnienie pozycji bezrobotnych i młodych ludzi zasobami, aby mogli być kompetentni i odnosić
sukcesy w pracy oraz rozwijać ducha przedsiębiorczości;
- przeszkolenie uczestników, aby stawili czoła światu pracy, przygotowując ich do wyzwań i rozwijania
poczucia własnej wartości, komunikacji, rozwiązywania problemów i kreatywnego myślenia;
- przekazywanie wiedzy, pomysłów i dobrych praktyk między uczestnikami, promując dialog
międzykulturowy i waloryzując aktywny wkład wszystkich uczestników;
-utworzenie sieci uczestników.

Organizatorzy pokrywają koszty wyżywienia, zakwaterowania (uczestnicy zostaną zakwaterowani
w schronisku młodzieżowym w Beji). Zwrot kosztów podróży do 360€.
Uczestnik musi posługiwać się językiem angielskim w stopniu co najmniej komunikatywnym.

Prosimy o pilne zgłoszenia (CV i list motywacyjny w języku angielskim) do 17.11.2017 do godziny
20:00. W tytule maila proszę wpisać nazwę projektu.

Międzynarodowe szkolenie w Niemczech !
Kiedy? 04.12.2017-10.12.2017r.
Organizacja Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V. w Niemczach poszukuje uczestników w wieku
18-25 na tygodniowe szkolenie, które jest kontynuacją dużego projektu Eurocamp zorganizowanego
w sierpniu 2017 r., Podczas którego 55 osób z 21 różnych krajów miało okazję dowiedzieć się więcej
o zrównoważonym rozwoju.
Projekt jest wspaniałą okazją do zapoznania się w jaki sposób powinno się zarządzać projektami
lokalnymi i międzynarodowymi. Pomoże młodym w organizowaniu szkoleń międzykulturowych lub
seminariów. Szkolenie pozwoli młodym trenerom i pracownikom młodzieżowym na rozwijanie własnych
umiejętności i metod, z różnymi wkładami, podejściami i ćwiczeniami, aby mogli ułatwiać warsztaty,
szkolenia, obozy i codzienną pracę z młodzieżą. Szkolenie oferuje także możliwość nawiązywania
kontaktów i znajdowania podobnych osób w organizowaniu wspólnych projektów w przyszłości.
Jeśli chciałbyś wziąć udział w międzynarodowym szkoleniu, wyślij e-mail z:
- CV w języku angielskim (w tym imię i nazwisko oraz adres, data urodzenia, dane kontaktowe)
- krótki list motywacyjny w języku angielskim (maksymalnie 1 strona).
Zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie i wszystkie materiały są zagwarantowane przez organizację.
Opłata za uczestnictwo wynosi 40 €. Dla uczestników międzynarodowych (mieszkających poza
granicami Niemiec) koszty podróży zostaną zwrócone w zależności od odległości od miasta uczestnika
do Wolmirstedt. Kwota będzie obliczana jako 9 centów za kilometr.
Uczestnik musi posługiwać się językiem angielskim w stopniu co najmniej komunikatywnym.
Zgłoszenia (CV i list motywacyjny w języku angielskim) do wtorku, 17.11.2017 do godziny 20:00.

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/

