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:
„UNITED for DIVERSITY! We're Different, We're the Same „
Gdzie: SKÆLSKØR, Dania
Kiedy: 02-11.04.2019
Główne cele projektu skupiają się wokół:
Głównym celem Wymiany Młodzieży jest podniesienie świadomości młodych ludzi w kontekście
problemów związanych z uchodźcami i migrantami pochodzących z różnych krajów, różnic wynikających
ze względu na kulturę, religię i polityczne uwarunkowania. Wymiana ma wesprzeć edukację
międzykulturową, kształtować postawy uznania różnorodności, a także tolerancji, równości i brak
dyskryminacji.
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 18-30, która będzie uczestniczyć w zaplanowanych działaniach wraz z
rówieśnikami z innych krajów. Grupa będzie złożona z 5 uczestników. 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/8b8shstk66p76yd/Infopack_%20United%20for%20Diversity_Final.pdf?dl=
0
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 20.01.2019 (szczegółowa informacja na temat zgłoszeń na końcu
dokumentu)

Szkolenie Międzynarodowe:
„NFE Methods for Youth Workers„
Gdzie: Alicante, Hiszpania
Kiedy: 19-25.02.2019
Główne cele projektu skupiają się wokół:
1. Rozwijanie nowych umiejętności i postaw zgodnie z potrzebami osób pracujących z młodzieżą i
kontekstem ich działalności;
2. Promowanie zasad edukacji nieformalnej i jej roli w pracy z młodzieżą;
3. Nauka nieformalnych metod i narzędzi, które ułatwiają interakcję z młodzieżą ze środowisk
podatnych na zagrożenia;
4. Prezentacja działań nieformalnych, z których uczestnicy mogą korzystać w codziennej pracy, aby
wspierać młodzież i proces uczenia się;
5. Wymiana dobrych praktyk między uczestnikami i dzielenie się doświadczeniem;
6. Rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów przez uczestników oraz oferowanie nowej
wiedzy i umiejętności w celu ustanowienia trwałych partnerstw;

Kogo szukamy?
Poszukujemy osób pełnoletnich do 30 roku życia, które są pracownikami młodzieżowymi, pedagogami
bądź instruktorami młodzieżowymi. Osoby, które mają już długą praktykę i chętne są podzielić się także
swoimi metodami pracy z młodymi ludźmi. Uczestnicy biorą udział we wszystkich zaplanowanych
zajęciach przygotowanych przez organizatorów. Szukamy osób, które są otwarte, chętne do pracy w
grupie i łatwo nawiązują kontakt z innymi.
Projekt prowadzony w języku angielskim dlatego wymagana jest jego bardzo dobra znajomość.
(Nie wymagamy zaświadczeń i certyfikatów!).
Koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i podróżą są pokrywane przez organizatora. Koszty
podróży zwracane do kwoty: 360 euro
Wszelkie dalsze szczegóły odnośnie projektu i przygotowania do niego znajdują się w Linku poniżej:
INFO-PACK:
https://www.dropbox.com/s/z6e7qiidtbwgfmp/Info%20Pack_TC%20NFE%20Methods%20for%20you
th%20workers.pdf?dl=0

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 14.01.2019 (szczegółowa informacja na temat zgłoszeń na końcu
dokumentu)

„Non-formal Education in Action „
Gdzie: Timisoara, Rumunia
Kiedy: 11-16.02.2019
Główne cele projektu skupiają się wokół:
1. Rozwój kompetencjo osób pracujących z młodzieżą posługującymi się metodami nauki
pozaformalnej;
2. Wymiana dobrych praktyk i dzielenie się własnymi metodami pracy;
3. Wspomaganie procesu uczenia się i rozwój kompetencji pod kątem badania potrzeb młodzieży;

Kogo szukamy?
Poszukujemy osób pełnoletnich, które interesują się tematyką szkolenia i miały już okazję pracować z
młodzieżą/ grupą młodych (niekoniecznie w kontekście szkolenia), w NGO, w swoich środowiskach
lokalnych, i które chętnie podzielą się swoimi spostrzeżeniami w międzynarodowym towarzystwie.
Poszukujemy osób doświadczonych, i które znają dobrze tematykę youth work i pracy pedagogicznej z
młodymi ludźmi, a które szukają też nowych inspiracji i możliwości w odniesieniu do nauki
pozaformalnej.
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.

Szczegóły odnośnie Projektu i wyjazdu w Linku:
https://www.dropbox.com/s/1ojxc7hf9t20ctk/INFOPACK%20NonFormal%20Education%20in%20Action.pdf?dl=0

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 20.01.2019 (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/

