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.

Trening międzynarodowy „Volunteer Path Guides”
Gdzie: Bułgaria, Dospat
Kiedy: 23.05 -02.06.2018
Główne cele projektu skupiają się wokół:
1. Podniesienie jakości pracy młodzieżowej wolontariuszy
2. Poznanie technik i narzędzi coachingu oraz mentoringu w pracy z młodzieżą
3. Rozwijanie samoświadomości i pewności siebie w prowadzeniu i koordynowaniu działań oraz
poznanie zasad komunikacji i wyrażania emocji w coachingu
4. Identyfikowanie i odpowiedni dobór narzędzi pracy do potrzeb i możliwości
Kogo szukamy?
Osób w wieku powyżej 18 lat, które interesują się pracą z i na rzecz młodzieży, w szczególności
których praca dotoczy problemów młodych ludzi z bezrobociem.
Dodatkowe wymagania: - min. 6 miesięcy doświadczenia wolontariackiego - min. Średni poziom
znajomości języka angielskiego - chęć zaangażowania i doskonalenia swoich umiejętności
poprzez rozwijanie swojego warsztatu na bazie coachingu i mentoringu

Link do InfoPACK projektu:
https://drive.google.com/file/d/1qYACH4AnjAOmS39z8SsEIYKcy35gpeBV/view
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 11.04.2018 (na końcu dokumenty szczegółowa informacja na
temat zgłoszeń)

Szkolenia międzynarodowe ,,Do it yourself : Facilitate Learning experiences”
Gdzie: Słowenia
Kiedy: 21 maj – 29 maj : Drugie szkolenie międzynarodowe!
Główne cele projektu skupiają się wokół:

1.
2.
3.
4.
5.

metod wprowadzania nauki pozaformalnej do pracy z młodzieżą
zdolnościach trenerskich i umiejętności działania w środowisku międzynarodowym
rozwoju osobistym i zawodowym
użytkowaniu narzędzi do monitorowania i ewaluacji nauki pozaformalnej
zbudowaniu sieci organizacji partnerskich wspierających się w rozwoju

Kogo szukamy?
2 uczestników z Polski, kobiety i mężczyzny, w wieku 20- 35 lat, biegle posługujących się językiem
angielskim, chętnych do wprowadzania nabytych umiejętności do swojej pracy z młodzieżą.
Dodatkowe wymagania:




co najmniej rok doświadczenia w pracy z młodymi ludźmi
co najmniej 3 doświadczenia udziału w projektach międzynarodowych

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 10.04.2018 (na końcu dokumenty szczegółowa informacja na
temat zgłoszeń)

Konferencja międzynarodowa ,,Future Europe, Future You”
Gdzie: Londyn, Anglia
Kiedy: 16-19.06.2018
Cele projektu:






wzrost widoczności i zaufania do młodych ludzi
stworzenie przestrzeni do dialogu pomiędzy młodymi ludźmi i decydentami na poziomie
lokalnym, narodowym oraz międzynarodowym
dodanie do dialogu na temat programu Erasmus + i jemu podobnych punktu widzenia młodych
ludzi
zwiększenie udziału młodych ludzi w debacie na tematy europejskie, oraz wpływu na liderów i
społeczności
zwiększenie widoczności programu Erasmus+

Kogo szukamy?
2 osób, które pojadą na konferencję do Londynu jako reprezentanci, najlepiej kobieta i mężczyzna.
Dodatkowo będą mieli za zadanie zorganizować i przeprowadzić spotkanie z młodymi ludźmi związane
z tematyką projektu przed wyjazdem na konferencję.

Cechy idealnego uczestnika:






zainteresowana/-y polityką dotyczącą młodych ludzi, sprawami europejskimi i przywództwem
aktywna/-y w swojej społeczności ( szczególnie projekt kierowany jest do byłych wolontariuszy
EVS oraz osób z doświadczeniem międzynarodowym)
w wieku powyżej 18 lat
mówiąca/-y dobrze po angielsku
zachęcamy do udziału osoby z niepełnosprawnością, mniejszości narodowe, z mniejszym
szansami

Projekt jest podzielony na 3 części:
1. Przygotowanie
2. Konferencja
3. Dalsze działania
Koszty podróży uczestników będą zwracane do 275 euro.
Opłata dla uczestników konferencji : 50 euro
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 15.04.2018 (na końcu dokumenty szczegółowa informacja na
temat zgłoszeń)

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
w języku angielskim do udziału w projekcie! Dodatkowo prosimy o podanie numeru telefonu, adresu email, 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/

