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Česko-slovenské školení „Inkubátor nápadů“ (26. 3. - 29. 3. 2018)
Máte nápad, ale nevíte, jak ho zrealizovat? Rádi byste zorganizovali mezinárodní projekt pro mladé lidi, ale nevíte,
jak na to? Chcete si vyzkoušet práci s mezinárodní skupinou a vytvořit například výměnu mládeže?
Česko-slovenské školení „Inkubátor nápadů“ je ochutnávkou možností programu Erasmus+ mládež pro mladé lidi,
kteří chtějí zrealizovat svůj projekt. Školení je
zaměřené na výměny mládeže a vzdělávací
mobility pracovníků s mládeží (Klíčová akce 1).
Cílová skupina:
účastníci, kteří mají minimální nebo
žádné zkušenosti s programem Erasmus+
mládež
účastníci, kteří už zkusili předložit projekt,
ale nebyli podpořeni
účastníci, kteří jsou tvořiví a mají nápady
každou organizaci mohou zastupovat až
dva účastníci
Více informací včetně přihlašovacího formuláře
můžete najít na:
http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilitaosob-mladez/cesko-slovenske-skoleniinkubator-napadu-26-3-29-3-2018/
Zdroj: www.naerasmusplus.cz
Zveřejnila: Markéta Nováková
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Neseď v létě doma, vyraz za dobrodružstvím a pomáhej druhým!
Už je to tady Workcampová databáze se
jen hemží skvělými projekty a je nejlepší
čas zajistit si místo na tom svém. Neseď v
létě doma, vyraz za dobrodružstvím a
pomáhej druhým!
Nevíš, jak to funguje, nebo potřebuješ pár
tipů? Přečti si článek na:
http://www.tamjdem.cz/sezonanezapomenutelnych-zazitku-je-tady

Zdroj: Tamjdem
Zveřejnila: Markéta Nováková

PUBLIKACE NAŠLAPANÁ INFORMACEMI O NEJRŮZNĚJŠÍCH
PŘÍLEŽITOSTECH JAK VYJET DO ZAHRANIČÍ A ZAŽÍT SVĚT!!
Tipy, triky, rady a zkušenosti na jednom místě!!!
Publikace s osobními příběhy a zkušenostmi těch, kteří se nebáli splnit si svá přání
a vycestovali do zahraničí za poznáním a novými zážitky.
Publikace je ke stažení zde

👉https://www.eurodesk.cz/publikace

Zdroj: Facebook Eurodesk a Erasmus+ mládež
Zveřejnila: Markéta Nováková
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