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
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metodami
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formalnej

i pozaformalnej takimi jak: gry symulacyjne, burze mózgów, warsztaty, gry na rozruszanie,
wieczorki kulturalne.
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 piątku, 01.12.2017 do godziny
20:00.

Szkolenie “Be Sustainable Don’t Waste your future”- Stara Zagora, Bułgaria
Kiedy ? 07.03.2018 - 14.03.2018.
Szkolenie zgromadzi 31 pracowników młodzieżowych pochodzących z 10 różnych krajów Bułgarii, Cypru, Czech, Grecji, Włoch, Litwy, Polski, Słowacji, Hiszpanii i Turcji.
Głównym celem projektu "Bądź zrównoważony, nie marnuj swojej przyszłości" jest
wyposażenie młodych pracowników, młodych liderów i interesariuszy w umiejętności, wiedzę
i kompetencje w dziedzinie ochrony środowiska, zrównoważonego wzrostu, inteligentnego
wykorzystania zasobów itp. program szkolenia stworzy pracowników młodzieżowych, którzy
będą mogli z powodzeniem wdrażać i wykorzystywać zdobyte umiejętności i wiedzę podczas
codziennej pracy z młodzieżą. Będą mogli organizować ekologiczne projekty młodzieżowe,
prowadzić seminaria, szkolenia, konferencje na ten temat oraz korzystać z metod i narzędzi
edukacji pozaformalnej podczas pracy z młodzieżą na tematy związane ze zrównoważonym
wzrostem przyjaznym dla środowiska.
Jako cele projektu możemy zidentyfikować następujące kluczowe punkty:
 Lepsze zrozumienie ekologicznego stylu życia
 Uświadomienie sobie zasobów dostępnych do wykorzystania w naszym codziennym
życiu;
 Kultywowanie i zachęcanie do zaangażowania na poziomie osobistym;

 Podnoszenie świadomości wyzwań współczesnego społeczeństwa: zanieczyszczenie
środowiska i zmiana klimatu.
 Łamanie mitów na temat globalnego ocieplenia
 Dyskutowanie

i

promowanie

rozwiązania

wyżej

wymienionych

problemów,

a mianowicie: zrównoważonego biznesu, sortowania odpadów, recyklingu, energii
odnawialnej, rolnictwa miejskiego, żywności ekologicznej itp .;
 Dzielenie się dobrymi praktykami w dziedzinie pracy z młodzieżą oraz w zakresie
działań na rzecz środowiska
 Tworzenie nowych metod i narzędzi edukacji pozaformalnej, które będą wdrażane
i wykorzystywane w przyszłej pracy z młodzieżą.
 Stworzenie sieci organizacji pozarządowych na poziomie europejskim, która będzie
podstawą przyszłego europejskiego projektu w dziedzinie ochrony środowiska
i młodzieży.
Program kursu będzie oparty na metodyce edukacji pozaformalnej i będzie prowadzony
z wykorzystaniem wysoce interaktywnego i partycypacyjnego podejścia. Działania będą
zarządzane przez zespół doświadczonych trenerów i facylitatorów.
Ten międzynarodowy kurs szkoleniowy będzie ułatwiony przy użyciu różnych metod
uczenia się pozaformalnego, takich jak prezentacje, dyskusje, praca w grupach, grupach
dyskusyjnych itp., Ale także za pomocą innowacyjnych metod, takich jak nowe formy technik
negacji lub medytacje uważności. Szkolenie będzie stymulować kreatywność, aktywne
uczestnictwo oraz poczucie inicjatywy i zaangażowania uczestników.
Profil uczestników- trzech uczestników z Polski
 Liderzy

młodzieżowi,

trenerzy,

mentorzy,
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młodzieżowi
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zaangażowani w pracę z młodzieżą w ramach organizacji partnerskich
 W idealnych warunkach uczestnicy powinni mieć możliwość wpływania na proces
decyzyjny w organizacji
 W wieku powyżej 18 lat
 Umieć posługiwać się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym
 Być gotowy, aby w pełni uczestniczyć w kursie i wziąć udział we wszystkich zadaniach
przygotowawczych, o które poprosi ich koordynator projektu i zespół

 Być przygotowanym do dalszego upowszechniania wyników kursu poprzez aktywną
pracę z młodzieżą we współpracy z ich organizacji.
Koszt szkolenia wynosi 10 euro na uczestnika. Zwrot kosztów podróży do 275€. Uczestnik musi
posługiwać się językiem angielskim w stopniu co najmniej komunikatywnym.
Zgłoszenia (CV i list motywacyjny w języku polskim) do środy, 13.12.2017 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/

