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: „JOB

R-EVOLVE„

Gdzie: Bośnia& Hercegowina, Sarajewo
Kiedy: 30.07- 08.08.2018 : Druga część!
Główne cele projektu skupiają się wokół:
1. promowania i rozwijania innowacyjnych pomysłów oraz dzielenia się dobrymi praktykami
w odniesieniu do pracy z młodzieżą
2. zdobywania doświadczenia w dziedzinie przedsiębiorczości poprzez warsztaty i spotkania
z odnoszącymi sukcesy przedsiębiorcami
3. poznawania specyfiki i charakteru inicjatyw dzięki przedsiębiorczości
4. promowania praktycznych metod podejścia do edukacji w zakresie przedsiębiorczości
wśród młodzieży
5. podnoszenia kwalifikacji pracowników młodzieżowych, którzy pomagają młodym ludziom wejść
na rynek pracy

Kogo szukamy?
3 uczestników z Polski w wieku powyżej 20 r.ż. , biegle posługujących się językiem angielskim, chętnych
do wprowadzania nabytych umiejętności do swojej pracy z młodzieżą.
InfoPack Projektu: https://www.smore.com/2m374
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 17.06.2018 (szczegółowa informacja na temat zgłoszeń na końcu
dokumentu)

Wymiana młodzieżowa: „SIGNED

VOICES”

Gdzie: Preston, Wielka Brytania
Kiedy: 30.07- 15.08.2018 (Przyjazd uczestników 29.07.2019, Odjazd 16.08.2018)
Główne cele projektu:
1. odkrywanie i promowania dziedzictwa społeczności głuchych i głuchoniemych wśród młodych
ludzi
2. promowanie dialogu międzykulturowego i różnorodności kulturowej
3. przełamywanie barier i stereotypów dotyczących społeczności niesłyszących
Odkrywanie dziedzictwa własnego i innych jest bramą do dumy, szacunku i tożsamości. Jednak
większość ludzi nie wie, co oznacza "dziedzictwo głuchych" i nie są świadomi tego, że brytyjski język
migowy (BSL) i inne języki migowe są skomplikowanymi językami z własną gramatyką i formami sztuki.
Osoby niesłyszące, które używają tych języków, mają własne dziedzictwo kulturowe i językowe. Mają
jednak mniej możliwości niż inne rodzime grupy językowe do uwzględniania dziedzictwa.
Kogo szukamy?
3 uczestników niesłyszących bądź głuchoniemych posługujących się językiem migowym w wieku powyżej
18 r.ż., którzy są zmotywowani i gotowi na nowe doświadczenia związane z rozwojem osobistym.
Uczestnicy będą goszczeni u brytyjskich rodzin, dzięki czemu będą mogli bezpośrednio poznać brytyjską
kulturę i codzienność. Szukamy osób, które interesują się tematyką wymiany i chcą poznać młode osoby

z innych krajów by wspólnie odkrywać i promować dziedzictwo społeczności niesłyszących na arenie
międzynarodowej. Znajomość języka angielskiego migowego nie jest wymagana!
Napisz do nas i zapytaj o InfoPack!
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 25.06.2018 (szczegółowa informacja na temat zgłoszeń na końcu
dokumentu)

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 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/

