
W trakcie trwania szkolenia wszyscy uczestnicy będą mieli szansę zapoznać się z zasadami projektów
Wolontariatu Europejskiego, projektów dotyczących Ameryki Południowej, Środkowej, Afryki,
Azji, jak również międzynarodowych wymian młodzieży. Ponadto każdy uczestnik szkolenia będzie
miał możliwość prowadzenia konwersacji w języku angielskim oraz poznania muzyki i nauki tańców
narodowych z krajów wolontariuszy goszczonych przez Fundację EuroWeek.Po zakończeniu obozu
Fundacja EuroWeek będzie przesyłać wszystkim zainteresowanym aktualne informacje na temat
projektów i wymian młodzieży.

Każdy z uczestników otrzyma
Certyfikat potwierdzający

ukończenie szkolenia „EuroWeek –
Szkoła Liderów”

Address: Plac Wolności 21, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
Tel/fax: 74 8-111-057, tel.kom: +48 883-967-717
Address : kontakt@euroweek.pl
Strona internetowa: http://euroweek.pl

OPIS PROGRAMU
,,EUROWEEK - SZKOŁA LIDERÓW"
Program EuroWeek – Szkoła Liderów jest specjalnym
projektem edukacyjnym pozwalającym młodym
ludziom aktywnie włączyć się w życie
demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy. 
 
Staramy się dotrzeć do najzdolniejszej i
najaktywniejszej młodzieży i rozwinąć najbardziej
cenione w chwili obecnej umiejętności społeczne:
przewodzenia, autoprezentacji oraz pracy w zespole.
 
Zajęcia będą prowadzone w formie interaktywnych
warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych
ćwiczeń przez szkoleniowców Fundacji EuroWeek –
stowarzyszenia posiadającego wieloletnie
doświadczenie w działalności edukacyjnej na rzecz
młodzieży.

ZAKWATEROWANIE:  
Młodzież zostanie

zakwaterowana w Ośrodku
Wczasowym "SILESIA" 

w Długopolu Dolnym, w Ośrodku
Wczasowym  "Aleksander" 

w Długopolu Zdroju, w Ośrodku
Wczasowym "Słoneczna" 

w Międzygórzu, w "Willa Wiktoria"
w Różance, w Pensjonacie

"Melafir" w Lądku Zdroju lub
innym miejscu noclegowym 

o podobnym standardzie.
Warsztaty, zakwaterowanie oraz

wyżywienie (3 x dziennie)
znajdują się w tym samym

obiekcie.

WYCIECZKI:  
Istnieje możliwość zorganizowania
wycieczek podczas trwania obozu:

Bystrzyca Kłodzka/ Kłodzko, Polanica
Zdrój, Międzygórze- koszt to ok. 25. /os.

Ponadto dla grup powyżej 20 osób
oferujemy również wycieczki do: Pragi,
Wiednia, Skalnego Miasta- Adrspach,

Jaskini Macochy – Morawski Kras, Złotego
Stoku, Zamku Książ, Panoramy

Racławickiej, a w okresie zimowym –
wyjazdy na stok narciarski.

DOJAZD NA MIEJSCE SZKOLENIA:
Wszyscy uczestnicy zostaną odebrani 
z dworca PKP lub PKS w Domaszkowie

 i zawiezieni namiejsce szkolenia. Można
dotrzeć również transportem własnym.
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pierwszego dnia przyjazd wolontariuszy do Państwa
miejscowości,
drugiego oraz trzeciego dnia   zajęcia w Państwa szkole w
godzinach 9:00 - 14:00W programie zajęć znajdują się min.:
prezentacje krajów, z których pochodzą wolontariusze,
konwersacje i zajęcia warsztatowe.
czwartego dnia rano powrót wolontariuszy do domu.W
Państwa gestii pozostaje zorganizowanie wolontariuszom
transportu z Ziemi Kłodzkiej do wskazanej miejscowości
oraz wyżywienie i zakwaterowanie wolontariuszy na
miejscu. Zwyczajowo prosimy również o zwrot kosztów
poniesionych na posiłek spożywany podczas podróży. Przy
zgłoszeniu prosimy o określenie, które klasy byłyby
zainteresowane zajęciami z wolontariuszami.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z możliwości wizyty
wolontariuszy w Państwa szkole w 2020 roku.
Wolontariusze (zwykle 2 osoby) przyjeżdżają do szkoły na 2-4
dni zajęć.
Wizyta przebiega w następujący sposób:

Informujemy o możliwości wzięcia udziału w szkoleniach w Indonezji , Chinach oraz
Turcji. Termin dogodny grupie oraz plan zajęć dostosowywany do wieku i
umiejętności językowych uczestników.
 
W okresie wakacji zapraszamy na specjalne międzynarodowe edycje Programu
Euroweek! Proponujemy rezerwację dłuższych terminów: 7 - dniowych, 10-
dniowych, 12-dniowych.

Więcej informacji udziela biuro Euroweek od 8:00-16:00 kontakt@euroweek.pl,
883 967 717, 533 819 221, 74 811 10 57


