Bezpłatne spotkanie wprowadzające do Programu "Młodzież
w działaniu"
Regionalny konsultant Programu „Młodzież w działaniu” ma przyjemność zaprosić na spotkanie
wprowadzające do Programu „Młodzież w działaniu”. Celem spotkania jest przedstawienie
możliwości i wsparcia , jakie daje program „Młodzież w działaniu” w realizacji swoich projektów i
pomysłów na rzecz społeczności lokalnej i rówieśników.. Termin spotkania to 17.03.2011, godz.
15.00-18.30, Dobrodzień
KOGO?
- Nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych (domy kultury,
przedszkola, ośrodki wychowawcze, biblioteki, centra zajęć pozaszkolnych, urzędów gminy)
- Młodzież w wieku 18-30 lat i pracowników młodzieżowych - 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.
W czasie spotkania poruszymy następujące tematy:
Część I - program „Młodzież w działaniu”
 Priorytety programu „Młodzież w działaniu” – czyli o co w programie chodzi?
 Jakie projekty wspiera program? (wymiany młodzieżowe, inicjatywy, działania
szkoleniowe). 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?
 Procedura aplikowania
 Ogólne zasady finansowania
Część II – Inicjatywy młodych obywateli. Akcja 1.2, 1.3 i 5.1
 Jak angażować młodych ludzi w procedury demokratyczne
 Jak dzięki programowi zwiększyć wpływ młodzieży na decyzje podejmowane w mieście,
gminie czy powiecie
KIEDY? Termin szkolenia to 17.03.2011, godz. 15.00-18.30
GDZIE?? Dobrodzień – Ośrodek Sportu i Rekreacji
http://www.domkultury-dobrodzien.pl/
Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu
Pl. Wolności 24 46 - 380 Dobrodzień
ZA ILE? Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Spotkanie poprowadzi Janusz Gorol- regionalny konsultant Programu w województwach
Śląskim i Opolskim, po spotkaniu istnieje możliwość umówienia się na indywidualne konsultacje w
sprawie projektów.
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!!!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

