Trilaterální JuLeiCa (s účastníky z ČR, Německa a Rumunska)

Od 19. do 25. září 2022 ve vzdělávacím středisku djo – Spukschloss Bahratal,
Saské Švýcarsko

Pracuješ rád/a s dětmi a mládeží? Chtěl/a by ses rád/a starat o interkulturní prázdninové tábory?
Poznáváš rád/a nové lidi? Potom je naše trilaterální JuLeiCa-školení pro vedoucí mládeže pro tebe to
pravé!
Co je obsahem našeho vzdělání?
• základy práce s dětmi a mládeží
• mezinárodní skupina mládeže a tým
• skupinová psychologie a vedení skupiny
• základy interkulturní komunikace
• právní otázky v práci s mládeží & ochrana mládeže
• projektový a finanční management
• fundraising & práce s veřejností
• metody v transkulturní práci s mládeží
• jazyková animace
Mimo to tě čeká pestrý večerní program a spousta milých, mladých lidí z Německa, Česka a
Rumunska.
Co potom můžeš dělat?
Průkaz vedoucího mládeže (zkráceně JuLeiCa) je celostátní jednotný a oficiálně uznávaný průkaz pro
dobrovolníky v práci s dětmi a mládeží v Německu. Na našem interkulturním školení získáš potřebné
dovednosti, aby ses mohl/a postarat o děti a mládežnické skupiny během německo-českorumunských projektů nebo mezinárodní výměně, příp. v interkulturní práci s dětmi a mládeží ve tvém
regionu. Podmínkou pro obdržení tohoto průkazu je účast na kompletním školení, jakož i absolvování
kurzu první pomoci (9 hodin) příp. řidičský průkaz, který není starší tří let.
Kdo se může účastnit?
Všichni mladí lidé starší 18-ti let žijící v Německu, Česku nebo Rumunsku.

ORGANIZAČNÍ VĚCI
Účastnický poplatek:

Pro účastníky na vzdělávacím školení JuLeiCa účtujeme účastnický
poplatek (zahrnující program, přenocování a stravu po dobu celého
školení) ve výši:
Pro účastníky z Německa – 65,00 Euro
Pro účastníky z Česka – 40,00 Euro
Pro účastníky z Rumuska – 00,00 Euro

Příjezd:

Příjezd se koná individuálně, příp. rádi
zorganizujeme malé skupinové jízdy.
Prosím, ozvěte se nám předem. Náklady
na cestu budou pro účastníky z Německa
a z Česka uhrazeny do výše 60 Euro (cesta tam a zpátky).
Účastníkům z Rumunska bohužel nemůžeme proplatit
tyto náklady, proto neplatí účastnický poplatek.
Začátek: pondělí 19. září 2022
Konec: neděle 25.září 2022

Místo konání:

djo-Jugendbildungsstätte Spukschloss Bahratal
Buchenhain 34 f
01816 Bad Gottleuba - Berggießhübel
https://www.kasimir.de/

Další:

Neočekávají se jazykové znalosti, tlumočník bude k dispozici.

Přihlášení:

https://djo.de/events/trinationale-juleica-schulung-deutschtschechisch-rumaenisch/

Uzávěrka přihlášek:

31.08.2022

Kontakt a další informace:

Hana Campos, hana-campos@djo.de, Tel.: +49 30/44677812
(mluví česky)
Charlotte Ünver, charlotte.uenver@djo-sachsen.de, 0351-79670750

Akce od:

Podporováno:

Ve spolupráci s:

