Nemzetközi képzések

Az itt található szemináriumok elsősorban animátoroknak, ifjúsággal foglalkozó szakembereknek,
civil szervezetek munkatársainak hasznos. Olyanok jelentkezését is várjuk, akinek nincs ilyen téren
tapasztalata, de nagyon érdeklődik a téma iránt.
A nemzetközi képzéseink általában az Ifjúság 2000-2006, 2007-2013 program köré csoportosulnak.
Az Európai Bizottság ezen programja keretében kerülnek finanszírozásra is. A nemzetközi
szeminárium, tréning témája lehet az Ifjúság 2000-2006 programnak kifejezetten egy alprogramja,
témája, vagy csoportja. A nemzetközi képzések időtartalma 3 naptól 12 napig tarthat.
Résztevők:
A szervezők (a fogadó országban működő civil szervezet) általában törekednek arra, hogy minél
több, különböző országokból legyenek jelen civil szervezetek képviselői a résztvevők körében. A
résztvevők a civil szervezetekben a fenti programon dolgozó koordinátorok, ifjúsági munkások,
animátorok, érdeklődők.
Az általunk küldött résztvevő feladata:
képviselni Egyesületünket
partnereket találni programjainkhoz.
Finanszírozás:
A szervező civil szervezet pályázik a helyi Nemzeti Irodához, akik
támogatják a projektet. A támogatás általában a szállás, étkezés, helyi
közlekedés és programköltség 100 %-a, az utazási költségek 70 %-a.
Az általunk küldött résztvevő költségei:
Az útiköltséget kell megelőlegezni, aminek 70%át később a fogadó
szervezet visszautalja. Sajnos ez általában csak 2-3 hónap múlva
történik meg. Nagyon ritka esetben a helyszínen visszafizetik.
Jelentkezési feltétel:
Egyesületünkben tagság (évi tagsági díj befizetése)
A képzés munkanyelvének ismerete (általában angol)
Elhivatottság az ifjúsági munkában
Tapasztalat előny, de nem feltétel
Önéletrajz és motivációs levél küldése a kikoto@kikoto.org címre
A honlapunkról letölthető Megállapodás nemz. Szemináriumhoz dokumentum kitöltött
visszaküldése
Miért érdemes részt venni egy nemzetközi szemináriumon?
Terveink szerint minél több érdeklődővel szeretnénk megismertetni az ifjúsági munkával, a
nemzetközi ifjúsági programokkal. Kreatív Oktatási Műhelyünkben képzünk is ifjúsági animátorokat.
Amennyiben kedved van a fiatalokkal foglalkozni, nemzetközi programokban részt venni, esetleg
már részt vettél cserén, vagy EVS programon, ismerkedj meg a szervezői munkával is!
Leginkább olyan személyeket szeretnénk küldeni nemzetközi képzésekre, aki a jövőben is ifjúsági
munkával szeretne foglalkozni.
A rendezvény szervezői (partnerszervezeteink) fenntartják maguknak a jogot, hogy a rendezvény
időpontja, helyszíne változzon. Mivel pályázati keretekből kerül finanszírozásra a rendezvény, ezért
leghamarabb 1-1,5 hónappal a rendezvény időpontja előtt tudjuk csak meg teljes bizonyossággal,
hogy megrendezésre kerül-e a rendezvény.

