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.

Projekt międzynarodowy: „EMPathY: Emotional Management

- The Path for Youth „
Trening
Gdzie: Rugănești Village, Rumunia
Kiedy: 20-25 Września 2018 (Arrival & Departure: 19-26 Września 2018 )
Główne cele projektu skupiają się wokół:
1. Podniesienie kwalifikacji osób pracujących z młodzieżą w kontekście tematyki zarządzania
emocjami, ucisku społecznego i wszelkich nadużyć
2. Dzielenie się doświadczeniem i dobrymi praktykami, które pomagają w prowadzeniu grupy
oraz rozumieniu jej potrzeb
3. Zwrócenie uwagi na problemy związane z „niestabilnym życiem emocjonalnym” nastolatków
i młodzieży, wynikające z obecnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
4. Wykorzystywanie metod nauki pozaformalnej w pracy z młodzieżą i na rzecz młodzieży

Kogo szukamy?
Poszukujemy 3 doświadczonych pracowników młodzieżowych i osób pracujących z młodymi osobami,
które chętne są by podzielić się swoim doświadczeniem, oraz które otwarte są na pracę
w międzynarodowym towarzystwie. Nie ma ograniczeń wiekowych. Projekt prowadzony w języku
angielskim dlatego wymagana jest jego dobra znajomość. (Nie wymagamy zaświadczeń i certyfikatów).

Koszty podróży zwracane do 275 Euro. Zakwaterowanie i wyżywienie oraz materiały szkoleniowe
zapewnia organizator Projektu:

Asociaţia de Tineri din Ardeal Youth Association from Tarnsylvania

Info-Pack Projektu:
http://centrumwolontariatu.eu/wp-content/uploads/2018/06/ATA-EMpathY-Info-Pack-1.pdf

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 31.07.06.2018 (szczegółowa informacja na temat zgłoszeń na
końcu dokumentu)

Wymiana młodzieżowa: „The Neighbours- Come In”
Gdzie: Winnica, Ukraina
Kiedy: 12-19.08.2018
Główne cele projektu skupiają się wokół:
- budowanie dialogu i zrozumienia pomiędzy Polską a Ukrainą
- zapoznanie uczestników z dorobkiem kulturalnym Ukrainy poprzez wspólne warsztaty i zajęcia
- zwrócenie uwagi na powszechnie panujące stereotypy dotyczące relacji polsko-ukraińskich oraz
samych narodowości
- dyskusja na temat budowania postaw tolerancji i otwartości w kontekście wspólnej historii
- odkrywanie wspólnych korzeni oraz pochylenie się nad kwestiami, które zbliżają nasze kraje do siebie
- budowanie relacji polsko-ukraińskich wśród młodych ludzi i zachęcenie ich do podtrzymywania
współpracy w kontekście Europejskiej Ojczyzny

Kogo szukamy?
Zmotywowanych kandydatów, którzy gotowi są na poznanie swoich rówieśników by dzielić się swoimi
opiniami i pomysłami w kontekście tematów projektu. Szukamy osób otwartych na nowe doświadczenia
i komunikatywnych, które chętnie będą posługiwały się językiem angielskim i aktywnie będą
uczestniczyć w zaplanowanych działaniach.
Wiek uczestników: 15-18

Info-Pack Wymiany:
https://www.dropbox.com/s/nvuu0a0zn3r98o8/Info-Pack.pdf?dl=0
Koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem pokrywane są w ramach Programu
Erasmus Plus. Projekt jest kontynuacją pierwszej edycji, która odbyła się w ubiegłym roku w Kielcach.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres podany poniżej.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 13.07.2018 (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 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/

