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Szanowni Państwo!
Miło nam poinformować, iż Fundacja „Wolność i Demokracja” organizuje rekrutację
młodzieży polonijnej na wyjazd do Polski w ramach projektu:

Ja – Lider. Obóz edukacyjny dla animatorów środowisk
polskich za granicą
Współfinansowanego przez Ministerstwo

Edukacji Narodowej RP

Termin: 1. turnus: 28 lipca – 3 sierpnia 2019
2. turnus: 3 sierpnia – 9 sierpnia 2019
Miejsce pobytu: Zajazd „Magda” w Kroczycach (Jura krakowsko – częstochowska)

Zapraszamy polską młodzież mieszkającą na Ukrainie, do udziału w projekcie mającym na celu
rozwinięcie ich umiejętności liderskich i rozwój polskich środowisk na Ukrainie! W ramach
wyjazdu do Polski, oferujemy naszym uczestnikom bogaty program szkoleń, dzięki którym
uczestnicy rozwiną swoje zainteresowania i umiejętności oraz wzmocnią nowo pozyskaną wiedzą
organizację polską, którą reprezentują.
Projekt jest adresowany do młodzieży w wieku 15-18 lat, która już wykazała się w swoich
środowiskach aktywnością. Ma na celu kształtowanie u młodych Polaków postaw liderskich
i obywatelskich, które będą mogły być wykorzystane w działalności polskich organizacji
społecznych oraz przygotowanie przyszłych liderów środowisk polskich.
Warsztaty obejmują: szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu technik liderskich, pracę
w grupie metodą projektową, zarządzanie projektem społecznym, sposoby pozyskiwania środków
finansowych i nawiązywania współpracy w środowisku, gry edukacyjne, doskonalenie języka
polskiego, zapoznanie się z polskim doświadczeniem aktywności społecznej i wolontariatu. Są
organizowane spotkania z przedstawicielami polskich środowisk młodzieżowych, aktywnie
zaangażowanych w życie lokalnej społeczności. A także wycieczki edukacyjno-poznawcze do
ważnych dla polskiej historii i kultury miejsc. Wyjazdy te umożliwiają młodym Polakom
z Ukrainy zapoznać się z dziedzictwem narodowym kraju ich przodków, instytucjami naukowymi
i państwowymi.
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Projekt jest skierowany do osób polskiego pochodzenia, skupionych wokół organizacji
polskich na Ukrainie, którzy jednocześnie spełniają następujące warunki:
 Są aktywnie zaangażowani w działalność polskich organizacji i/lub szkół na Ukrainie,
 W pierwszej kolejności projekt jest skierowany do osób, które jeszcze nie brały udziału
w podobnych wyjazdach do Polski
 Deklarują gotowość realizacji opracowanego podczas warsztatów miniprojektu po powrocie
do miejsca działalności organizacji, którą reprezentują
 Władają językiem polskim na poziomie dobrym
 Mają ukończony 15. rok życia, nie przekraczają 18. roku życia
Rekrutujemy zespoły 11-osobowe z organizacji polskich z Ukrainy.
Warunkiem przystąpienia do projektu jest ukończenie 15. roku życia. Organizacja polonijna,
zgłaszająca grupę, deklaruje zapewnienie pełnoletniego opiekuna grupy.
Zgłoszenia w formie karty kwalifikacyjnej i tabelki zbiorczej (plik Excel) należy dokonać do
dnia 20 maja 2019 roku, przesyłając dokumenty na adres: lazarz.kapaon@wid.org.pl, lub
składając bezpośrednio w siedzibie Fundacji.

Zadanie współfinansowane przez:

