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  Zaproszenie na szkolenie ,, Młodzież w działaniu"
  
                  

Narodowa Agencja Programu „Młodzież w Działaniu" oraz Fundacja Edukacji i Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO w Łodzi mają przyjemność zaprosić na szkolenie
wprowadzające do programu „Młodzież w działaniu".

  

KOGO? Młodzież z woj. łódzkiego w wieku 18-25 lat -  lokalnych liderów, animatorów,
aktywistów, działających zarówno w organizacjach pozarządowych (fundacjach i
stowarzyszeniach) , jak i placówkach publicznych (szkoły ponadgimnazjalne, samorządy
szkolne, samorządy studenckie, domy i ośrodki kultury) OSP, OHP, itp.  oraz grupach
nieformalnych.

  

PO CO? Celem szkolenia jest przedstawienie możliwości i wsparcia , jakie daje program
„Młodzież w działaniu",  w realizacji swoich projektów i pomysłów na rzecz społeczności lokalnej
i rówieśników.
W czasie szkolenia poruszymy następujące tematy:

      
    -  Priorytety programu „Młodzież w Działaniu" - czyli o co w programie chodzi?  
    -  Wymiana- inicjatywy- wolontariat  - cele poszczególnych akcji i ich wymiar praktyczny -
czym są poszczególne działania/akcje w ramach programu? Kto poza nami powinien
skorzystać z naszych projektów? Jakie działania możemy podejmować lokalnie a jakie
międzynarodowo?   
    -  Czym jest projekt? Poszczególne elementy, struktura, tworzenie celu i działań oraz
budżetu - wspólnie stworzymy mini-projekty Inicjatywy Młodzieżowych   
    -  Jak pokazać nasz pomysł, czyli wniosek krok po kroku  ( Inicjatywy i Wymiany)  
    -  Budżet, grant, rozlicznie, % - zasady finansowania 

        

    

KIEDY? Termin szkolenia to 5-6.02.2009

  

GDZIE?? Spała k/Łodzi
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ZA ILE? Organizatorzy pokrywają koszt zakwaterowania, wyżywienia i materiałów. Uczestnicy
opłacają jedynie koszt dojazdu na szkolenie.

  

JAK? Zainteresowani udziałem w szkoleniu muszą  wypełnić formularz zgłoszeniowy (w
załączniku oraz na stronie www.ferso.org) oraz wysłać go najpóźniej do 28 stycznia 2009
włącznie:

  

- mailem pod adresem jjedrzejczak@frse.org.pl

  

-lub faxem 042 632 79 77

  

Szczegółowe informacje nt. szkolenia oraz formularz także  na stronie Fundacji FERSO  www.f
erso.org
,  pod nr tel. 509851704 lub mailem 
jjedrzejczak@frse.org.pl

  

Więcej o programie „Młodzież w działaniu: to program Unii Europejskiej wspierający
uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym/czasie wolnym, czyli edukacji pozaformalnej.
Umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do
podejmowania różnorakich działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również
indywidualnemu rozwojowi. W Programie może uczestniczyć każdy młody człowiek bez
względu na płeć, pochodzenie etniczne, status społeczny, sytuację materialną etc. Szczególny
nacisk Program kładzie na zwiększenie udziału w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi
szansami, czyli takiej, która ze względów społecznych, geograficznych, zdrowotnych lub
ekonomicznych ma mniejsze możliwości uczestniczenia w życiu społecznym. 
(więcej informacji na www. youth.org.pl ).
Wnioski i rozliczenia są proste - najważniejszy jest pomysł!!!

Formularz zgłoszeniowy

    

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
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