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ТЕРМІНОВО ШУКАЮТЬ УЧАСНИКА В ТУРЕЧЧИНУ НА
КОРОТКИЙ ПРОЕКТ
Крутий короткостроковий ЕВС проект в ТУРЕЧЧИНІ
Туреччина приймає участь у ЕРАЗМУС+ і ЄВС на рівні країн
Євросоюзу, як країна-кандидат в ЄС.
Період: 07 червня – 07 серпня 2021 року
Місце: Анкара, Туреччина
Дедлайн: якнайшвидше!!!
_________________________________________________
Даний волонтерський проект збирає волонтерів з різних країн
та культур. Він має на меті надати мультикультурний,
транскордонний вимір місцевій та національній діяльності
приймаючої організації.
Волонтери нестимуть відповідальність за оновлення
молодіжних інформаційних веб-сайтів, за використання
інструментів соціальних медіа (Facebook, Twitter, LinkedIn,
Second Life тощо) для розподілу переважної більшості
можливостей ЄС для молоді, оновлення новин про Центр
молодіжних служб через соціальні мережі, та можливість
реалізувати свій проект.
Заходи, згадані нижче, допомагають волонтерам розвивати свої
навички, що стосуються молоді, спорту та освіти.
▪ Інтернет-курси (дебати, бесіди, практикуми)
▪ Тренінги, неформальні впровадження
▪ Візити для налагодження контактів (відвідування НГО)
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▪ Культурні заходи
▪ Офісна робота (ведення блогу, роботи в соціальних
мережах тощо)
▪ Місцеві події (наприклад: доставка їжі людям, що
потребують допомоги, дослідження інклюзії тощо)
▪ Дослідження, пов’язані з мобільністю, інструментами та
документами ЄС
▪ Діяльність із соціальної інтеграції, упаковка їжі та доставка
їжі для бідних людей, які проживають у бідних районах
Анкари (ця діяльність триватиме разом з іншими НГО)
▪ Інша соціальна діяльність (фотографування, малювання,
танці тощо)
Якого волонтера очікує організація:
– вік від 18 до 30 років,
– знання Англійської мови на розмовному рівні
– цікавитися молодіжними проблемами,
– Бажання брати участь у спілкуванні з молоддю,
– Командний дух,
– Відповідальний, креативний, допитливий, відкритий,
– Хороша компетентність у користуванні комп’ютером,
інтернетом, соціальними мережами тощо.
Більш детальна інформація за наступним
лінком https://bit.ly/3mFNZ2w
Якщо ви зацікавлені в цьому проекті, надсилайте на email: erasmus@union-forum.org :
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CV
Motivation letter (із відповіддю на ключове питання «Чому саме
цей проект найкращий для Вас, а Ви- для цього проекту, чому
Ви хочете взяти участь в програмі ЄВС і чому саме в цьому
конкретному проекті, чим ви можете бути корисним на проекті і
тд.» Обов’язково – у лівому верхньому куті листа вкажіть свої
повні особисті контактні дані включно із телефоном)
‼️УВАГА: ТЕМА Вашого листа і надіслані Вами файли мають
містити у своїй назві Ваші Name-Surname та назва проекту
«Ankara»
Без такого оформлення листи не розглядатимуться.
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