Brzeźnio. Szkolenie wprowadzające do Programu „Młodzież w działaniu”
Narodowa Agencja Programu "Młodzież w Działaniu"
oraz

Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO
serdecznie zapraszają na szkolenie wprowadzające do Programu „Młodzież w Działaniu”
dla osób z województwa łódzkiego. Bezpłatne szkolenie odbędzie się 27 marca 2013 r. w Brzeźniu.

Masz od 18-30 lat lub jesteś osobą pracującą z młodzieżą?
Chcesz dowiedzieć się, jak tworzyć dobry projekt młodzieżowy?

Szukasz dofinansowania pomysłów młodych ludzi?
Chcesz ze swoją grupą działać międzynarodowo lub zrobić coś ciekawego?

Potrzebujesz inspiracji do działania?

Jeśli odpowiedziałeś/odpowiedziałaś „TAK” - nasze szkolenie jest dla Ciebie!

Rok 2013 to ostatnia szansa na zdobycie środków z Programu.
Najbliższy termin to 1 maja 2013 r. i możliwość realizacji projektu już w sierpniu!

Celem szkolenia jest wprowadzenie w podstawowe zasady obowiązujące w Programie „Młodzież
w Działaniu". Szkolenie ma za zadanie prezentację niezbędnego minimum, aby zrozumieć założenia
Programu i poczynić pierwsze kroki w tworzeniu wniosku o dofinansowanie. Chcemy zachęcić
uczestników do podejmowania działań oraz poszerzania swojej wiedzy o działania młodzieżowe.
Szkolenie skupia się na tworzeniu projektów do akcji Międzynarodowe Wymiany Młodzieży oraz
Lokalne Inicjatywy Młodzieżowe, ale także prezentuje zarys innych akcji.

Szkolenie jest prowadzone przez doświadczoną trenerkę Fundacji FERSO - p. Joannę Jędrzejczak.

W trakcie szkolenie poruszymy następujące kwestie:
1.

Cele i priorytety Programu „Młodzież w Działaniu”.

2. Ogólne zasady formalne dotyczące działań w Programie.
3. Jak mądrze wspierać a nie wyręczać młodzież?
4. Praktyczny proces tworzenie projektów Wymian Młodzieży/Inicjatyw Lokalnych.
5. Zasady finansowania Wymian Międzynarodowych/Inicjatyw Lokalnych.
6. Działania w praktyce - spotkanie z Ambasadorem Programu „Młodzież w działaniu” Mateuszem Koniecznym.

Termin szkolenia:

27 marca 2013 r. (godz. 1000 - 1600).

Miejsce: Brzeźnio (Urząd Gminy w Brzeźniu, ul. Wspólna 44)
Organizatorzy pokrywają koszt wyżywienia i materiałów. Uczestnicy pokrywają jedynie koszt dojazdu.
Szkolenie skierowane jest do osób zaangażowanych w pracę z młodzieżą w ramach swoich organizacji
(przez organizację rozumie się każdą instytucję non-profit działająca dla/z młodzieżą - np. szkoła
państwowa, dom/ośrodek kultury, biblioteka, stowarzyszenie, fundacja, urząd gminy itp.).
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza on-line: PROSZĘ KLIKNĄĆ
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!
W razie pytań związanych ze szkoleniem lub w przypadku problemów z formularzem - proszę o kontakt
mailowy: mkonieczny@frse.org.pl
Chcesz poczytać o Programie przed szkoleniem? Zajrzyj na www.mlodziez.org.pl

Szkolenie współfinansowane jest ze środków Narodowej Agencji Programu "Młodzież w działaniu"
w ramach działań regionalnego ośrodka szkolącego.
Fundacja FERSO jest Regionalnym ośrodkiem szkoleniowym i konsultacyjnym Programu. Serdecznie
zapraszamy nie tylko na szkolenie, ale też do korzystania z indywidualnych konsultacji dotyczących
pomysłu na projekt, wniosku, realizacji projektu.
Szkolenie jest organizowane we współpracy z:

Lokalną Grupą Działania "Szlakiem Sieradzkiej E-Ski" oraz Ambasadorem Programu "Młodzież w działaniu".

