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Dla kogo ten projekt?



Do udziału w projekcie
zapraszamy WSZYSTKICH, którzy:

- nie boją się wyzwań,
- lubią działać w grupie,

- chcą mieć wpływ na politykę młodzieżową,
- chcą nawiązać nowe znajomości,

-chcą wziąć udział w interesujących szkoleniach
w ciekawych miejscach,

- chcą zdobyć nowe umiejętności i przy tym 
świetnie się bawić!!!



Warunki uczestnictwa
w projekcie:

- 13-19 lat,
- zamieszkiwanie na terenie gminy lub miasta Krzywiń,

- chęć rozwoju, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności,
- otwartość i chęć nawiązywania nowych znajomości

z rówieśnikami



Co oferujemy?



 cykl szkoleń pn. "Akademia
Młodego Obywatela"

- w tym wyjazdowych - zawsze 
w ciekawych miejscach

i w młodzieżowym gronie!
A do tego doświadczeni trenerzy

pracujący metodą edukacji
nieformalnej!

Szkolenia



a więc warsztaty, które przygotują
Was do przeprowadzenia diagnozy

lokalnej wybranymi przez Was
metodami.

Podczas tego procesu będziecie
mogli liczyć na wsparcie mentora!

Spotkania grup
roboczych



będziecie mieli szansę
przeprowadzić diagnozę, która
pozwoli Wam poznać potrzeby

młodzieży z Waszego otoczenia,
a tym samym podjąć odpowiednie
działania, by żyło Wam się lepiej!

Badanie potrzeb



znając już potrzeby Wasze i
Waszych kolegów, będziecie mogli

stworzyć raport, który będzie
punktem wyjścia do dalszych

dyskusji i debat z decydentami

Raport



po przebytych szkoleniach
 i warsztatach, po przeprowadzeniu

diagnozy i sporządzeniu z niej
raportu, czas zaplanować debaty
z decydentami! Na spotkaniach

roboczych omówicie z nimi
szczegóły i ustalicie harmonogram

dalszych działań!

Spotkania grup roboczych
z decydentami



spotkania z decydentami pn.
"Młodzi z głosem", podczas których
podejmiecie dyskusję na ważne dla
Was tematy, wynikające z diagnozy

i raportu

Panele dyskusyjne



Wasze doświadczenia, analizy,
wnioski  i rekomendacje zostaną

zebrane w publikacji pn.
"Za Głosem Młodych Krzywińskich
Obywateli", dzięki czemu być może

uda się wcielić Wasze pomysły
i rozwiązania w życie!

Publikacja



Bezpłatny udział oraz certyfikat!

Dzięki współfinansowaniu projektu ze środków Unii
Europejskiej w ramach programu Erasmus+, udział

w projekcie jest całkowicie bezpłatny, a dodatkowo, każdy
uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział 
w projekcie i nabyte umiejętności - tzw. YOUTHPASS



A ponadto...

organizatorzy gwarantują także zestaw atrakcyjnych
gadżetów projektowych, poczęstunek, ubezpieczenie,

transport i nocleg podczas szkoleń wyjazdowych!
Słowem - absolutnie wszystko co okaże się niezbędne

podczas Waszegp udziału w projekcie! 



Gotowi podjąć wyzwanie i stać się
Głosem Krzywińskich Młodych

Obywateli?



Zapisz się online już dziś!

Zapisy do udziału w projekcie przyjmowane są online
w terminie od 1 września do 15 października 2020 roku

poprzez formularz dostępny na stronach:
www.cooperacja.wordpress.com

www.krzywin.pl
www.facebook.com/FundacjaCooperacja

Nie zwlekajcie! W projekcie może wziąć udział 
tylko 30 uczestników!



Masz wątpliwości i chcesz o coś dopytać?
Skontaktuj się z nami!

tel. 603118624 | 507176951
email: fundacja.cooperacja@gmail.com

messenger: @FundacjaCooperacja


