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.

Międzykulturowa Wymiana Młodzieżowa:
„EMPathY: Emotional Management - The Path for Youth „
Gdzie: Cristuru Secuiesc, Rumunia
Kiedy: 20-28.11.2018
Główne cele projektu skupiają się wokół:
1. Rozumienia emocji i schematów ich funkcjonowania;
2. Zarządzania emocjami w codziennym życiu, radzenie sobie w sytuacjach trudnych;
3. Charakterystyka współczesnych form społecznego ucisku i nadużyć społecznych oraz
niwelowanie ich występowania;

Wymiana prowadzona będzie metodami nauki pozaformalnej. Uczestnicy będą pracować w
międzynarodowych zespołach i brać udział w dyskusjach, warsztatach i sesjach ćwiczeniowych
przygotowanych przez organizatorów.

Kogo szukamy?
Szukamy młodzieży w wieku 15-20, która będzie uczestniczyć w zaplanowanych działaniach wraz z
rówieśnikami z innych krajów. Uczestnicy wymiany spędzą czas w międzynarodowym środowisku
dlatego uczestnicy powinni cechować się otwartością, dobrym nawiązywaniem kontaktów i
zaangażowaniem w przewidzianych zajęciach. Wymiana prowadzona w języku angielskim, dlatego
wymagana jest znajomość tego języka w stopniu komunikatywnym.
Koszty uczestnictwa związane z pobytem na wymianie (zakwaterowanie i wyżywienie) pokrywa
organizator. Koszty podróży zwracane są do kwoty: 275 euro.
Wszelkie dalsze szczegóły odnośnie projektu i przygotowania do niego znajdują się w Linku poniżej:
https://www.dropbox.com/s/at1in17ruk5910c/ATA-EMpathY-Info-Pack.pdf?dl=0
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 16.10.2018 (szczegółowa informacja na temat zgłoszeń na końcu
dokumentu)

3-Etapowe Szkolenie Międzynarodowe:
„ScribersHive„
Gdzie: Pierwsze spotkanie: St Albans, Hertfordshire, Anglia
Kiedy: Pierwsze spotkanie: 04-10.11.2018

Kolejne 2 etapy szkolenia: W kwietniu i listopadzie 2019 w Polsce i w Wielkiej Brytanii.
Główne cele projektu skupiają się wokół:
1. Współczesne media a kreowanie opinii publicznej;
2. Wpływ panujących stereotypów i uprzedzeń kulturowych funkcjonujących w mediach oraz
posługiwanie się nim przez dziennikarzy;
3. Mniejszości narodowe i migracyjne a stosunek społeczny i kulturowy panujący w krajach
europejskich;
4. Nauka wykorzystywania ScribersHive methodology w praktyce;
5. Podnoszenie kreatywności i wpływu młodych osób na obecne media;

Kogo szukamy?
Poszukujemy osób pełnoletnich do 30 roku życia, które zorientowane są w tematyce mediów
i dziennikarstwa. Mile widziane osoby, które piszą własne teksty i stawiają pierwsze kroki w karierze.
Projekt prowadzony w języku angielskim dlatego wymagana jest jego dobra znajomość.
(Nie wymagamy zaświadczeń i certyfikatów!).

Koszty szkolenia:
Pełny koszt uczestnictwa to 270€, z czego 70€ opłacane jest przez Regionalne Centrum Wolontariatu
w Kielcach. Uczestnik wpłaca 200€, z czego 100€ jest zwracane po zakończeniu szkolenia.
W ramach opłaty uczestnik ma zapewnione wszelkie planowane dodatkowe atrakcje turystyczne
(w tym m.in. zwiedzanie Londynu).
Koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i podróżą są pokrywane przez organizatora.
Wszelkie dalsze szczegóły odnośnie projektu i przygotowania do niego znajdują się w Linku poniżej
oraz na stronie internetowej projektu:
INFO-PACK:
https://www.dropbox.com/s/se43kjcn1g7wiic/ScribersHive%20Info%20Pack%20Final%20Correct%20
%282%29.pdf?dl=0
WWW: https://scribershive.com

Organizatorzy szkolenia:
Momentum World- to organizacja pozarządowa od wielu lat pracująca z młodzieżą na całym świecie.
Prowadzą własne projekty lokalne i międzynarodowe na terenie całej Europy. Są wieloletnimi
partnerami Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Mają doświadczenie w pracy z młodymi
ludźmi, do których głownie kierują swoje projekty, szkolenia i wymiany młodzieżowe.
https://www.facebook.com/MomentumWorld/
http://www.momentumworld.org/
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 16.10.2018 (szczegółowa informacja na temat zgłoszeń na końcu
dokumentu)

2-Etapowe Szkolenie Międzynarodowe:
„Build and Attend Peace„
Gdzie: Pierwsze spotkanie: Lagodekhi, Gruzja
Drugie spotkanie: Budapeszt, Węgry
Kiedy: Pierwsze spotkanie: 07-13.11.2018
Drugie spotkanie: 10-16.04.2019
Główne cele projektu skupiają się wokół:
1. Rozwój kompetencji w dziedzinie edukacji pokojowej: rozwiązywanie konfliktów i programy
pracy z młodzieżą.
2. Tworzenie nowych programów edukacyjnych
i metod działań oraz wykorzystywanie nauki pozaformalnej w pracy socjalnej.
3. Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z młodzieżą, liderów grup, nauczycieli i innych
liderów grup w kontekście edukacji pokoju i tolerancji.
Trenerzy prowadzący szkolenie będą posługiwać się metodami edukacji pozaformalnej stosowanych na
innych europejskich szkoleniach i treningach, m.in. jak: Compass, T-Kit i Domino Pack opracowane przez
Radę Europy i Komisję Europejską. Dodatkowo prowadzący będą także bazować na własnych zestawach
ćwiczeń i narzędzi.
Kogo szukamy?
Poszukujemy osób, które interesują się tematyką szkolenia i miały już okazję pracować z młodzieżą/
grupą młodych (niekoniecznie w kontekście szkolenia), w NGO, i które chętnie podzielą się swoimi
spostrzeżeniami w międzynarodowym towarzystwie. Powinny znać podstawowe zagadnienia z zakresu
peace-building, zwłaszcza w środowisku młodych ludzi. Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu
szkolenia/zajęć/warsztatów z peace education, odnośnie praw człowieka czy zagadnień prospołecznych.
Nie ma ograniczeń wiekowych. Projekt prowadzony w języku angielskim dlatego wymagana jest jego
dobra znajomość. (Nie wymagamy zaświadczeń i certyfikatów).

Uczestnicy zobowiązani są do wzięcia udziału w obu spotkaniach.
Koszty podróży zwracane do 275 Euro. Zakwaterowanie i wyżywienie oraz materiały szkoleniowe
zapewnia organizator Projektu z Węgier: Institute for Cultural Relations Policy (Kulturális
Kapcsolatokért Alapítvány)

Szczegóły odnośnie Projektu i wyjazdu w Linku:
https://www.dropbox.com/s/fqb2x73sc0q7pbj/InfoPack-BAP_GeorgiaHungary%20%281%29.pdf?dl=0

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 15.10.2018 (szczegółowa informacja na temat zgłoszeń na końcu
dokumentu)

Wolontariat Zagraniczny:
„You care, you share! „
Gdzie: Sumy, Ukraina
Kiedy: 01.11- 31.12.2018
Kraje zaangażowane w projekt: Portugalia, Włochy, Grecja, Turcja
Główne cele projektu:
1. Podnoszenie zaangażowania w inicjatywy społeczne i wszelką aktywność pro-społeczną wśród
lokalnego społeczeństwa.
2. Upowszechnianie wartości europejskich i budowanie dialogu międzykulturowego.
3. Promowanie Programu Erasmus +, idei i zaangażowania się w projekty międzynarodowe.
4. Wspieranie nieformalnych metod edukacji wśród młodych ludzi.
Kogo szukamy?
Zmotywowanych do działania młodych osób w przedziale wiekowym 18-30, którzy swoją energią i
pomysłami będą dzielić się w międzynarodowym środowisku. Szukamy otwartych na doświadczenia
ludzi, którzy będą zajmować się promowaniem inicjatyw społecznych wśród młodych ludzi i pozostałych
mieszkańców miasta.
Wolontariat Europejski daje możliwość na pracę w międzynarodowym zespole i zyskanie doświadczenia,
które można wykorzystać w swojej przyszłej pracy. Jest możliwością na sprawdzenie swoich
umiejętności oraz do nabycia nowych kompetencji na arenie międzynarodowej.
Info-Pack Projektu i szczegóły odnośnie zadań: https://www.smore.com/ryep4-you-care-you-share

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/

